
 
 
 

 منهج البحث العلمي وكتابتو
 الشريعة يف علـو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إعداد

 دمحم بن عمر بن سامل ابزموؿ



 
 

إف اغبمد ، كبمده، و نستعينو، و نستغفره، ونعوذ اب، من شرور أنفسنا، 
 ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو.

 .ورسولو  وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو. وأشهد أف دمحماً عبده
 ََيأَيػَُّها اّلِذيَن آَمُنواْ اتّػُقواْ اّلّلَ َحّق تُػَقاتِِو َواَلسَبُوُتّن ِإالّ َوأَنْػُتْم ّمْسِلُموَف 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ََيأَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
ُهَما رَِجااًل كَ  ـَ ِإفَّ اّللََّ َكاَف َعَلْيُكْم ِمنػْ ِثَْتًا َوِنَسآًء َواتػَُّقْوا اّللََّ الَِّذْي َتَسآَءُلوَف بِِو َواأَلْرَحا

 َرِقْيباً 
ََيأَيػَُّها اّلِذيَن آَمُنوْا اتّػُقوْا اّلّلَ َوُقوُلوْا قَػْواًل َسِديداً. ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم 

 َمن يُِطِع اّلّلَ َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزاً َعِظيماً.ُذنُوَبُكْم وَ 
 أما بعد:  

فإف أصدؽ الكبلـ كبلـ هللا، وخَت اؽبدي ىدي دمحم، وشّر األمور ؿبداثهتا، وكل 
 ؿبدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة يف النار.

وفقًا ؼبنهج أعددتو يف علـو الشريعة، عرض ؼبنهج البحث العلمي وكتابتو، فهذا 
تذكرة ، يف السنة اؼبنهجية للماجستَت، بكلية الدعوة وأصوؿ الدين، وجعلتو (ٔ)اؼبادة
 ؼبن وبتاجو من طلبة العلم.يل، و 

، ولكٍت حرصت يف كتايب ىذا (ٕ)والكتب اؼبفردة يف ىذا اؼبوضوع كثَتة وانفعة

                                           

عنػػػد األوربيػػػُت(، ومػػػا يتعلػػػق بػػػػ )تقيػػػيم  مل أغػػػادر مػػػن اؼبػػػنهج اؼبقػػػرر شػػػيئاً إال مبحػػػث )مػػػنهج البحػػػث( ٔ)
 البحث(، واألوؿ يراجع لو كتاب د. شوقي ضيف، والثاين ال عبلقة لو دبنهجية البحث وكتابتو. 

 وأذكر منها : ( ٕ)
 ـ. ٜٗ٘ٔكيف تكتب حبثاً أو رسالة/ ألضبد سليب/ مكتبة النهضة اؼبصرية/   -

= 



نقل ما على إضافة أمور تلمستها من واقع الدراسة واؼبمارسة، مع اغبرص على 
 تيسر يل من كبلـ العلماء اؼبتقدمُت عن آداب التصنيف.

 سائبلً هللا العوف والتوفيق والسداد والرشاد.

_________________________ 
= 

لشػػػػوقي ضػػػيف/دار اؼبعػػػػارؼ/ مكتبػػػة الدراسػػػػات البحػػػث األديب طبيعتػػػػو. مناىجػػػو. أصػػػػولو. مصػػػادره/  -
 ـ.ٕٜٚٔاألدبية/ الطبعة اػبامسة، كتب اؼبقدمة 

 ـ.ٜٗٚٔمناىج البحث الفلسفي/ مود زيداف/ جامعة بَتوت العربية/  -
مناىج الدراسة األدبية يف األدب العريب . عرض، وتقد، واقًتاح/ لشػكري فيصػل/ دار العلػم للمبليػُت/  -

 ىػ.ٕٜٛٔػبامسة / بَتوت/ الطبعة ا
مػػػػنهج البحػػػػوث العلميػػػػة للطػػػػبلب اعبػػػػامعيُت/ لثػػػػرَي عبػػػػدالفتاح ملحػػػػس/ دار الكتػػػػاب اللبناين/مكتبػػػػة  -

 ـ.ٕٜٛٔاؼبدرسة/ الطبعة الثالثة 
 ـ.ٜٛٛٔمنهج البحث األديب/ لعلي جواد الطاىر/ اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر/ الطبعة الرابعة  -
ألحباث األكاديبية/ لعبدهللا سعيد ابحاج/ مكتبػة اعبديػد/ تػونس/ الطبعػة مبلحظات علمية يف تصميم ا -

 ـ.ٜٜٛٔاألوىل / 
منػػػاىج البحػػػث عنػػػد مفكػػػري اإلسػػػبلـ، واكتشػػػاؼ اؼبػػػنهج العلمػػػي يف العػػػامل اإلسػػػبلمي/ لعلػػػي سػػػامي  -

 ىػ.ٗٓٗٔالنشار/ دار النهضة العربية/ بَتوت/ 
بػػػن غرامػػػو العمػػػروي/ دار عػػػامل الكتػػػب / الػػػرَيض/  أيسػػػر الوسػػػائل يف كتابػػػة البحػػػوث والرسػػػائل/ لعمػػػر -

 ىػ.ٛٓٗٔالطبعة الثانية 
كتابػػة البحػػث العلمػػي ومصػػادر الدراسػػات الفقهيػػة/ لعبػػدالوىاب إبػػراىيم أبػػو سػػليماف/ دار الشػػػروؽ /   -

 ىػ.ٖٔٗٔجدة/ الطبعة األوىل 
ؼبكيػػػة/ مكػػػة/ دار ابػػػن مػػػنهج البحػػػث يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي/ لعبػػػدالوىاب إبػػػراىيم أبػػػو سػػػليماف/ اؼبكتبػػػة ا -

/ بَتوت/ الطبعة األوىل   ىػ.ٙٔٗٔحـز



 تعريف
 منهج البحث العلمي 

 
ىذا االسم )منهج البحث العلمي( مركب، ينبغي عند تعريفو أف تؤخذ كل لفظة 

و فإننا نبدأ مفردة من ألفاظو، وتعرؼ، ٍب يذكر التعريف حبسب الًتكيب؛ وعلي
 ألفاظ ىذا اؼبركب مفردة، ٍب نذكر التعريف بعد الًتكيب.بتعريف 

 يف اللغة ىو السبيل والطريق.  (اؼبنهج)
 ىو طريقة صبع وترتيب وتنظيم اؼبعلومات. :  ويف اصطبلح التدوين

 )البحث( يف اللغة ىو إاثرة الشيء، وتستعمل إلاثرة الًتاب. 
 واغباء والثاء أصٌل واحد، يدؿُّ على إاثرة الشيء. )حبث( الباء قاؿ ابن فارس : "

اب. والبحػػػث أف تسػػػ ؿ عػػػن شػػػيء وتسػػػت  .  قػػػاؿ اػبليػػػل: البحػػػث طلبػػػك شػػػيئاً يف الػػػًتُّ
وحبْثُت عن فبلٍف حبثػاً، وأان أحبػث عنػو.  ،استَػْبِحْث عن ىذا األمر، وأان أستَػْبِحُث عنو: تقوؿ 

ُفو بيده. وأصػلو يف الثػَّػْور تُػْدَفن لػو والعرب تقوؿ:"كالباحِث َعْن ُمْدية"، ُيْضرَ  ُب ؼبن يكوف َحتػْ
اِب فيستثَتُىا وىو ال يعَلم فتذحبو ُْديُة يف الًتُّ

 . اؼب
 قاؿ: والبحث ال يكوف إالّ ابليد. وىو ابلّرِْجل الَفْحص.

اَب بيدىا ُأُخراً ُأُخػراً،  ترمػي قاؿ الشَّيبايّن: الَبُحوث من اإلبل: ]اليت[ إذا سارت حبثت الًتُّ
 بو وراَءىا. 
 (ٔ)اىػ"حَبَث عن اػب ، أي طلب ِعْلَمو.: ويقاؿ 

والبحث يف اصطبلح أىل النظر يطلق على النظر، واؼبناظرة، وعلى ضبل شيء 
على شيء، وعلى إثبات النسبة اػب ية ابإلهباب أو السلب ابلدليل، وعلى إثبات 

 . (ٕ)لم.اموؿ للموضوع، وعلى إثبات العرض الذاٌب ؼبوضوع الع
                                           

 (.ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٔمعجم مقاييس اللغة )( ٔ)
 (.ٔ٘ٔ/ٔكشاؼ اصطبلحات الفنوف )( ٕ)



 والبحث يف اصطبلح التدوين : ىو طلب اغبقيقة يف موضوع ما. 
 و)العلمي( نسبة إىل العلم، وىو يف اللغة : اؼبعرفة، واإلدراؾ.

"معرفػػػػة ؾبمػػػػوع األصػػػػوؿ الكليػػػػة واؼبسػػػػائل اؼبندرجػػػػة ربػػػػت جهػػػػة ويف اصػػػػطبلح التػػػػدوين : 
 ؛ (ٔ)واحدة"

اؼبعلومػػػات وترتيبهػػػا و تنظيمهػػػػا  وعليػػػو فػػػإف تعريػػػف مػػػنهج البحػػػث العلمػػػي : طريقػػػة صبػػػع
 للوصوؿ إىل اغبقيقة يف موضوع ما، دبراعاة األصوؿ الكلية واؼبسائل اؼبندرجة ربتو.

 ولنشرح ىذا التعريف :
" يقصد بو األسلوب الذي يتبعو الباحث يف صبع اؼبعلومات طريقة مجع ادلعلوماتقولنا: "

 و ال ىبرج عن ما يلي:يف اؼبوضوع الذي يريد الوصوؿ فيو إىل اغبقيقة، وى
اعبمع االستقرائي التػاـ. حيػث يتتبػع الباحػث صبيػع أفػراد اؼبوضػوع الػذي يريػد حبثػو  (ٔ

حقيقػػػػػة الػػػػػيت ينشػػػػػدىا. وىػػػػػذا األسػػػػػلوب يتعػػػػػذر حصػػػػػولو. -والوصػػػػػوؿ فيػػػػػو إىل اؿ
 حاظبة. –إف حصل  –ونتائجو 

اعبمػػػػع االسػػػػتقرائي النػػػػاقص االنتقػػػػائي، حػػػػث يقػػػػـو الباحػػػػث  مػػػػع بعػػػػ  أفػػػػراد  (ٕ
وع منتقياً ؽبا على أساس شرط معُت يشًتطو، كمن هبمع مروَيت ابن عباس اؼبوض
  يف التفسػػَت مػػن الكتػػب السػػتة فقػػا، فهػػو صبػػع اسػػتقرائي ألنػػو اسػػتقرأ  كػػل مػػا

البػػن عبػػاس مػػن مػػروَيت يف التفسػػَت، يف ىػػذه الكتػػب السػػتة، فهػػو اسػػتقراء انقػػص 
نو عُت كتباً معينو جعلها ألنو يف كتب معينة، ال يف صبيع الكتب، وىو انتقائي، أل

 ؿبل اعبمع.
اعبمػػع االسػػتقرائي النػػاقص العشػػوائي، وىػػو مثػػل سػػابقو، إال أنػػو ال يشػػًتط ضػػابطاً  (ٖ

 معيناً للجمع. 
يقصد بو ما اصطلح عليو خبطة اؼبوضوع، وىو تقسػيمو إىل  "وترتيبها و تنظيمها وقولنا: "

، وقػػػد يقسػػػم إىل مقاصػػػد أقسػػػاـ حبسػػػب اؼبوضػػػوع، فقػػػد يقسػػػم إىل أبػػػواب وفصػػػوؿ ومباحػػػث
ومطالػػب؛ حيػػث يقػػـو الباحػػث بًتتيػػب ىػػذه اؼبعلومػػات بعػػد صبعهػػا و تفتيشػػها وربريػػر الصػػا  

                                           

 وما بعدىا(.   ٖٗ/ٔ( أ د العلـو )ٔ)



 منها للبحث فيضعو يف ؿبلو اؼبناسب لو حبسب خطة اؼبوضوع.
ومػػن عبػػارات أىػػل اغبػػديث يف ىػػذا اؼبعػػٌت قػػوؽبم: "قّمػػق ٍب فػػتق"؛ واؼبعػػٌت قػػم ابعبمػػع أوالً 

ضوع، ٍب فتق فيو فاستبعد غَت الصا  وابق الصا  منو، وىػذه مرحلػة لكل ما ذبده حوؿ اؼبو 
التحرير والتنظيم، حيث يقـو الباحث بتحرير اؼبعلومػة الػيت صبعهػا مػن خػبلؿ اؼبنػاىج البحثيػة، 
كاؼبنهج ال ىاين، واؼبنهج التجرييب، واؼبنهج الوصفي العرضي، وذلك حبسب ما يناسػب العلػم 

 بحث.الذي يعود إليو موضوع ال
" ىذا القيد احًتز بو عن ؾبرد صبع اؼبعلومػات للوصول إىل احلقيقة يف موضوع ماوقولنا: "

وعرضػػػها، فإنػػػو ال يسػػػمى حبثػػػاً، فاؼبوسػػػوعات العلميػػػة، وكتػػػب اللغػػػة الػػػيت ذبمػػػع ألفػػػاظ اللغػػػة 
وتعرضػػها علػػى ترتيػػب معجمػػي ليسػػت مػػن كتػػب البحػػث؛ ألنػػو ال يطلػػب فيهػػا البحػػث عػػن 

 اغبقيقة.
" أي ربت موضػوع العلػم الػذي مبراعاة األصول الكلية وادلسائل ادلندرجة حتتو "وقولنا : 

يندرج فيو البحث، إذ لكل علم خصوصيتو يف مسائلو وأصولو، وىذا مػا أظبيتػو بػػ )خصوصػية 
؛ وأقصػػد بػػذلك أف لكػػل علػػم خصوصػػيتو يف تنػػاوؿ اؼبسػػائل، ىبتلػػف  ػػا عػػن العلػػم (ٔ)التنػػاوؿ(
 اآلخر.

، تتنػػػػػاوؿ ابلبحػػػػػث يف علػػػػػم اغبػػػػػديث )علػػػػػـو اغبػػػػػديث   مصػػػػػطلح مػػػػػثبلً مباحػػػػػث السػػػػػنة
اغبػػديث(، كمػػا تبحػػث يف علػػم أصػػوؿ الفقػػو، ولكػػل مػػن ىػػذين العلمػػُت خصوصػػية يف تنػػاوؿ 
عػػػُت ىػػػذه اؼبسػػػائل، حبيػػػث أف اػبلػػػا بينهمػػػا خلػػػا ىبػػػرج الباحػػػث عػػػن الوصػػػوؿ للحقيقػػػة يف 

 حبث ىذه اؼبباحث. اؼبس لة موضوع البحث، فمقصود ادث غَت مقصود الفقيو، يف 
ىػػػ( رضبػو هللا: "ينبغػػي أف يعلػم أف جهػات الضػػعف متباينػة متعػػددة، وأىػل العلػػم ٗٛ٘قػاؿ اغبػازمي )ت

ـبتلفػػوف يف أسػػبابو، أّمػػا الفقهػػاء ف سػػباب الضػػعف عنػػدىم ؿبصػػورة، وجّلهػػا منػػوط دبراعػػاة ظػػاىر الشػػرع، 
 .(ٕ)معت ة"اىػوعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندىم، وىي عند الفقهاء غَت 

                                           

(ٔ )"  وقػد أفػػردت ىػػذا اؼبوضػوع ابلكتابػػة، زدتػػو فيػو بيػػاانً وإيضػػاحاً. بعنػواف: "خصوصػػية التنػػاوؿ يف العلػػـو
 يسر هللا نشره.

 .ٖٚٔ( شروط األئمة اػبمسة )ضمن ثبلث رسائل يف علم مصطلح اغبديث( صٕ)



ىػػػػ( رضبػػػو هللا: "إف للمحػػػدثُت ٔٔٙقػػػاؿ أبػػػو اغبسػػػن بػػػن اغبصػػػار األندلسػػػي )ت
أغراضػػػاً يف طػػػريقهم احتػػػاطوا فيهػػػا وابلغػػػوا يف االحتيػػػاط، و ال يلػػػـز الفقهػػػاء إتبػػػاعهم 

 على ذلك؛
 كتعليلهم اغبديث اؼبرفوع أبنو قد روي موقوفاً أو مرسبًل.

 يث أو بزَيدة فيو.وكطعنهم يف الراوي إذا انفرد ابغبد
 أو ؼب الفة من ىو أعدؿ منو وأحفظ.

قػػػاؿ: وقػػػد يعلػػػم الفقيػػػو صػػػحة اغبػػػديث دبوافقػػػة األصػػػوؿ، أو آيػػػة مػػػن كتػػػاب هللا 
 تعاىل، فيحملو ذلك على قبوؿ اغبديث والعمل بو واعتقاد صحتو.

وإذا مل يكن يف سنده كذاب فبل أبس إبطبلؽ القوؿ بصحتو، إذا وافق كتػاب هللا 
 .(ٔ)وسائر أصوؿ الشرع"اىػتعاىل، 

ىػػػػ( رضبػػػو هللا: "الػػػذي تقتضػػػيو قواعػػػد األصػػػوليُت ٕٓٚقػػػاؿ ابػػػن دقيػػػق العيػػػد )ت
 والفقهاء أف العمدة يف تصحيح اغبديث على عدالة الراوي وجزمو ابلرواية.

ونظرىم يبيل إىل اعتبار التجويز الذي يبكن معو صدؽ الراوي، وعدـ غلطو، 
غلطاً، وأمكن اعبمع بُت روايتو ورواية من خالفو فمىت حصل ذلك وجاز أال يكوف 

 بوجو من الوجوه اعبائزة؛ مل يًتؾ حديثو.
وأمػػا أىػػل اغبػػديث فػػإ م يػػرووف اغبػػديث مػػن روايػػة الثقػػات العػػدوؿ، ٍب تقػػـو ؽبػػم 
علل فيو سبنعهم من اغبكم بصػحتو، كم الفػة صبػع كثػَت لػو، أو مػن ىػو أحفػظ منػو، 

غلبػػػة الظػػػن بغلطػػػو، ومل هبػػػر ذلػػػك علػػػى قػػػانوف واحػػػد أو قيػػاـ قرينػػػة تػػػؤثر يف أنفسػػػهم 
يسػػػػتعمل يف صبيػػػػع األحاديػػػػث؛ وؽبػػػػذا أقػػػػوؿ: إف مػػػػن حكػػػػي عػػػػن أىػػػػل اغبػػػػديث أو 
أكثػػػرىم أنػػػو إذا تعػػػارض روايػػػة مرسػػػل ومسػػػند، أو واقػػػف ورافػػػع، أو انقػػػص وزائػػػد أف 
اغبكػػم للزائػػػد، فلػػم قبػػػد ىػػذا يف اإلطػػػبلؽ؛ فػػػإف ذلػػك لػػػيس قػػانوانً مطػػػرداً، ودبراجعػػػة 

                                           

 (.ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٔنقلو الزركشي يف النكت على مقدمة ابن الصبلح )( ٔ)



كامهم اعبزئية يعرؼ صواب ما نقوؿ، وأقرب الناس إىل اطراد ىذه القواعد بع  أح
 . (ٔ)أىل الظاىر"اىػ

ىػػػػ( رضبػػػو هللا، وىػػػو فقيػػػو أصػػػويل: "اعلػػػم أف ٜٗٚقػػػاؿ بػػػدر الػػػدين الزركشػػػي )ت
للمحػػدثُت أغراضػػاً يف صػػناعتهم احتػػاطوا فيهػػا ال يلػػـز الفقهػػاء اتبػػاعهم علػػى ذلػػك؛ 

فػوع أبنػػو روي  رة موقوفػاً و رة مرسػبًل. وطعػنهم يف الػػراوي فمنػو تعلػيلهم اغبػديث اؼبر 
إذا انفرد برفع اغبديث أو بزَيدة فيو، ؼب الفتو من ىو أحفػظ منػو، فػبل يلػـز ذلػك يف  
كػػل مػػوطن؛ ألف اؼبعتػػ  يف الػػراوي العدالػػة، وأف يكػػوف عارفػػاً ضػػابطاً متقنػػاً ؼبػػا يرويػػو، 

لفػػػة معارضػػػة، فػػػبل يبكػػػن اعبمػػػع نعػػػم إذا خػػػالف الػػػراوي مػػػن ىػػػو أحفػػػظ وأعظػػػم ـبا
بينهمػػا، ويكػػوف ذلػػك قادحػػاً يف روايتػػو. وكقػػوؽبم مػػن مل يػػرو عنػػو إال راو واحػػد فهػػو 
ؾبهػػوؿ. ومػػن عارضػػت روايتػػو روايػػة الثقػػات فهػػو مػػتهم. كػػل ذلػػك فيػػو تفصػػيل، وإمبػػا 
احتاطوا يف صناعتهم كما كػاف بعػ  الصػحابة وبلِّػف مػن حدثػو، أو يطلػب شػاىداً 

 أو غَته.
ذلك غَت الـز يف قبوؿ أخبار اآلحاد )يعػٍت: عنػد الفقهػاء( ألف األصػل ىػي وكل 

 العدالة والضبا.
والفقهاء ال يعللوف اغبديث و يطرحونو إال إذا تبُت اعبرح وعلم االتفاؽ على ترؾ 
الػػػراوي، ومنػػػو قػػػوؽبم: "منقطػػػع" و "مرسػػػل"، وىػػػذا إمبػػػا يكػػػوف علػػػة إذا كػػػاف اؼبرسػػػل 

ال يكوف علػة معتػ ة إذا كػاف اؼبرسػل ال يػروي إال عػن وبدث عن الثقات وغَتىم، و 
الثقات، وقلنا إف روايتو عند تعديل، وعلى ىذا درج السلف، ف ّما إذا عارضو مسند 
عػػػػدؿ كػػػػاف أوىل منػػػػو قطعػػػػاً، وكػػػػػذلك قػػػػوؽبم: "فػػػػبلف ضػػػػعيف"، و ال يثبتػػػػوف وجػػػػػو 

ذلػك   الضعف، فهو جرح مطلػق، ويف قبولػو خػبلؼ؛ نعػم ، وردبػا يتوقػف الفقهػاء يف
 وإف مل يتبُت السبب.

                                           

 (، من شرح اإلؼباـ البن دقيق رضبهم هللا.ٙٓٔ/ٔنقلو الزركشي يف النكت على ابن الصبلح )( ٔ)



: "قد علل قـو أحاديث أبف رواىا عن رجل مرة وعن آخر أخػر،،  وقاؿ ابن حـز
. (ٔ)وىذا قوة للحديث وزَيدة يف دالئل صحتو، ومن اؼبمكن أف يكوف ظبعو منهمػا"

 .(ٕ)"اىػ
 وكذا مثبلً مباحث القرآف وعلومو بُت علـو القرآف وأصوؿ الفقو، فلكل علم خصوصيتو.

ذا مػػػثبلً تفسػػػَت القػػػرآف حبسػػػب مقتضػػػى اللغػػػة فإنػػػو ال هبػػػوز؛ إذ أللفػػػاظ القػػػرآف الكػػػرًن وكػػػ
خصوصػػػػيتها يف تنػػػػاوؿ تفسػػػػَتىا زبتلػػػػف عػػػػن تفسػػػػَت أأللفػػػػاظ دبجػػػػرد اللغػػػػة، فػػػػإف لكػػػػل علػػػػم 

 خصوصيتو.
ىػػػػػ( رضبػػػػو هللا، يف كتابػػػػو اؼبوسػػػػـو بػػػػػ ٕٔ٘وقػػػاؿ أبػػػػودمحم عبػػػػدهللا بػػػػن السػػػػيد البطليوسػػػي )ت

نثورة يف النحو" : "وقع البحث بيػٍت وبػُت رجػل مػن أىػل األدب يف مسػائل "كتاب اؼبسائل اؼب
كبويػػة، فجعػػل يكثػػر مػػن ذكػػر امػػوؿ واؼبوضػػوع واأللفػػاظ اؼبنطقيػػة؛ فقلػػت لػػو: صػػناعة النحػػو 
يسػتعمل فيهػػا ؾبػػازات ومسػػاؿبات ، ال يسػػتعملها أىػػل اؼبنطػق، وقػػد قػػاؿ أىػػل الفلسػػفة: هبػػب 

عارفػػة بػػُت أىلهػػا، وكػػانوا يػػروف أف إدخػػاؿ صػػناعة يف أخػػر،  ضبػػل كػػل صػػناعة علػػى القػػوانُت اؼبت
إمبػػا يكػػوف عبهػػل اؼبػػتكلم أو لقصػػد اؼبغالطػػة واالسػػًتاحة ابالنتقػػاؿ مػػن صػػناعة إىل أخػػر، عنػػد 

 .(ٖ)ضيق الكبلـ عليهم"اىػ
وقػػد ىبػػػل الباحػػػث  ػػذه اػبصوصػػػية فيقػػػع يف اػبطػػ ، مػػػن ذلػػػك نقػػل الػػػدماميٍت عػػػن بعػػػ  

الغػػػة يف صػػػفات هللا كػػػػ غفػػػور، وغفػػػار، مػػػن ا ػػػاز؛ وعلػػػل ذلػػػك أبف اؼبتػػػ خرين : أف صػػػي  اؼبب
اؼببالغػػػة : أف تثبػػػػت للشػػػػيء أكثػػػػر فبػػػا لػػػػو، وأبف اؼببالغػػػػة إمبػػػػا تكػػػوف يف صػػػػفات تقبػػػػل الػػػػزَيدة 

 والنقص، وصفات هللا منزىة عن ذلك، واّدعى أ ا فائدة حسنة!
غة عند أىل البياف ابؼببالغة قاؿ الشيخ يس العليمي: ويشبو أف تكوف غلطاً من اشتباه اؼببال

 .(ٗ)النحوية اؼبذكورة يف صي  اؼببالغة، فتدبر"اىػ
                                           

 (  العبارة بنحو ما نقلها الزركشي رضبو.ٖٖٔ/ٔ) اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ( ٔ)
 (.ٕٔٔ-ٜٕٓ/ٕالنكت على مقدمة ابن الصبلح )للزركشي(  )( ٕ)
 .ٕٓٓبواسطة صوف اؼبنطق والكبلـ ص( ٖ)
 (.ٛ/ٔحاشية العليمي على شرح األزىري التصريح على التوضيح )( ٗ)



ىػ( يف خطبة زبرهبو الكبَت لػ )اإلحيػاء(: ٙٓٛويف ىذا السياؽ ما ذكره اغبافظ العراقي )ت
"عػػادة اؼبتقػػدمُت السػػكوت عمػػا أوردوا مػػن األحاديػػث يف تصػػانيفهم، وعػػدـ بيػػاف مػػن خّرجػػو، 

 ضعيف، إال اندراً، وإف كانوا من أئمة اغبديث حىت جاء النووي فبُت.وبياف الصحيح من ال
ومقصػد األولػػُت أف ال يغفػل النػػاس النظػر يف كػػل علػػم يف مظنتػو، وؽبػػذا مشػى الرافعػػي علػػى 

 .(ٔ)طريقة الفقهاء، مع كونو أعلم ابغبديث من النووي"اىػ
ة اغبػػديث وحفاظػػو، ىػػػ( رضبػػو هللا: "قػػد كػػاف الرافعػػي مػػن كبػػار أئمػػٜٔٔقػػاؿ السػػيوطي )ت

وأخػ ين مػن أثػػق بػو: أف اغبػافظ ابػػن حجػر قػاؿ: النػػاس يظنػوف أف النػووي أعلػػم ابغبػديث مػػن 
الرافعػػي، ولػػيس كػػذلك، بػػل الرافعػػي أفقػػو يف اغبػػديث مػػن النػػووي، ومػػن طػػالع أماليػػو و رىبػػو 

 وشرح اؼبسند لو تبُت لو ذلك.
 .(ٕ)واألمر كما قاؿ"اىػ

 وؿ فقد أخل دبنهجية كتابة البحث العلمي.فمن ترؾ مراعاة خصوصية التنا
 
 

                                           

 (.ٕٔ/ٔبواسطة في  القدير شرح اعبامع الصغَت للمناوي )( ٔ)
، ربقيػػق ؿبػػي الػػدين مسػػتو، مكتبػػة دار الػػًتاث، اؼبدينػػة ٖٗربفػػة األبػػرار بنكػػت األذكػػار للسػػيوطي ص( ٕ)

 ىػ.ٚٓٗٔاؼبنورة، الطبعة األوىل 



 كتابة البحث العلمي يةعناية علماء ادلسلمُت مبنهج
 

 اعتٌت علماء اإلسبلـ دبنهجية البحث العلمي!
فراعوا ذلك يف أسلوب كتابتهم، يف مصنفاهتم ومؤلفاهتم؛ وبرىاف ذلك بُت يديك 

أتملتو ذبدىم مشوا على يف أي تصنيف ذبده ؽبم يف شىت ا االت اؼبعرفية، إذا 
منهجية علمية يف البحث والتصنيف والتنظيم والًتتيب، يراعوف يف كل مصنف ما 
يتعلق ابلعلم الذي يكوف فيو. واشتهر عندىم وصف فبلف  ودة التصنيف 

؛ فبا يعٍت (ٕ)، كما جروا على توجيو النقد على سوء الًتتيب وترؾ التنظيم(ٔ)وحسنو
 م هللا يف ىذا الباب . وضوح الرؤية لديهم رضبه

وتكلموا عن مسائل متفرقة تتعلق  ذا العلم يف ثناَي مصنفاهتم وخاصة يف 
 اؼبقدمات.

وأفردوه ابلتصنيف والت ليف، فقد تكلموا عنو أثناء كبلمهم عن آداب طالب 
العلم وخاصة علم اغبديث، وللسيوطي رسالة مفردة بعنواف: "التعريف آبداب 

 .(ٖ)الت ليف"
ىنا شذرات متفرقة من كلمات اؼبتقدمُت تبُت مراعاهتم ؼبنهجية البحث واذكر 

والتصنيف، وحرصهم عليها، ربت تراجم تكشف ما تضمنو النص اؼبنقوؿ عنهم من 
 معٌت مرتبا دبنهجية كتابة البحث العلمي.

 خطورة التأليف :
 ىػ( رضبو هللا: "واختيار الكبلـ أصعب منٕٖٚقاؿ ابن عبد ربو األندلسي )ت

                                           

 كما تراه يف ترصبة اغباكم أيب عبدهللا النيسايوري.( ٔ)
 حىت إ م عدوا من مقاصد التصنيف، هتذيب مطوؿ، وترتيب مشوش.( ٕ)
 راىيم، مكتبة الًتاث اإلسبلمي.ربقيق مرزوؽ علي إب( ٖ)



 أتليفو، وقد قالوا: اختيار الرجل وافد عقلو، وقاؿ الشاعر:
 قد عرفناك ابختيارك إذ كا      ن دليالً على اللبيب اختياره

وقاؿ أفبلطوف : عقوؿ الناس مدونو يف أطراؼ أقبلمهم، وظاىرة يف حسن 
 ، اختيارىم. ... وقاؿ العتايب: من قرض شعراً أو وضع كتاابً فقد استهدؼ لل صـو

تشرؼ لؤللسن إال عند من نظر فيو بعُت العدؿ، وحكم بغَت اؽبو،؛ وقليل ما واس
 .(ٔ)ىم"اىػ

 ما جيب على ادلصنف أن جيعلو يف ادلقدِّمة :
ىػ( رضبو هللا: "ذكروا أف من الواجب على ٘٘ٛقاؿ بدر الدِّين العيٍت )ت

 مصنف كتاب أو مؤلف رسالة ثبلثة أشياء، وىي:
 البسملة.
 واغبمدلة.
 ة.والصبل

 ومن الطرؽ اعبائزة أربعة أشياء، وىي:
 مدح الفن.

 وذكر الباعث.
 وتسمية الكتاب.

 .(ٕ)وبياف كيفية الكتاب من التبويب والتفصيل"اىػ
 ترتيب عناصر الًتمجة يف التأليف :

 قاؿ الصفدي رضبو هللا: "يُبدأ يف الًتاجم
 ابللقب 

                                           

 ( ابختصار.ٖ-ٕ/ٔالعقد الفريد )( ٔ)
 بَتوت. –(. دار الفكر ٔٔ/ٔعمدة القاري يف شرح صحيح الب اري )( ٕ)



 ٍب ابلكنية 
 ٍب ابالسم 

 ٍب ابلنسبة إىل البلد 
 األصل  ٍب إىل

 ٍب إىل اؼبذىب يف الفروع 
 ٍب إىل اؼبذىب يف االعتقاد 

 ٍب إىل العلم.
والصناعة واػببلفة والسلطنة والوزارة والقضاء واإلمرة واؼبشي ة كلها تقدـ على 
اعبميع فيقاؿ يف اػبليفة: أمَت اؼبؤمنُت الناصر لدين هللا أبو العباس السامري 

 .(ٔ)البغدادي"اىػ
 يف ادلسألة :  اخلالفكى كيف حي

َسػػيَػُقوُلوَف َثبَلثَػػٌة رَابُِعُهػػْم  ﴿ىػػػ( رضبػػو هللا يف قولػػو تَػَعػػاىَل : ٕٛٚقػػاؿ ابػػن تيميػػة )ت
َعٌة َواَثِمػػنُػُهْم  (ٗ)َرصْبًػػا اِبْلَغْيػػب (ٖ)َويَػُقولُػػوَف طَبَْسػػٌة َساِدُسػػُهْم َكْلػػبُػُهمْ (ٕ)َكْلػػبُػُهمْ  َويَػُقولُػػوَف َسػػبػْ
بِِعدَّهِتِْم َمػا يَػْعَلُمُهػْم إالَّ قَِليػٌل فَػبَل سُبَػاِر فِػيِهْم إالَّ ِمػَراًء ظَػاِىًرا َواَل ُقْل َريبِّ َأْعَلُم  (٘)َكْلبُػُهمْ 

ُهْم َأَحًدا : "فَػَقػْد اْشػَتَمَلْت َىػِذِه اآْليَػُة اْلَكريبَػُة َعلَػى اأْلََدِب يف َىػَذا ﴾َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ
َبِغي يف ِمْثلِ  . َوتَػْعِليِم َما يَػنػْ  َىَذا؛  اْلَمَقاـِ

ُهْم بَِثبَلثَػػِة أَقْػػػَواٍؿ َضػػعََّف اْلَقػػْوَلُْتِ اأْلَوَّلَػػُْتِ َوَسػػَكَت َعػػْن الثَّالِػػِث  فَِإنَّػػُو تَػَعػػاىَل َأْخبَػػػَر َعػػنػْ
                                           

 .ٓٔنظم العقياف ص( ٔ)
 ىذا القوؿ األوؿ يف عدد أصحاب الكهف.( ٕ)
 ىذا القوؿ الثاين يف عدد أصحاب الكهف.( ٖ)
 قولُت السابقُت.ىذا رد من هللا تعاىل لل( ٗ)
ىػػذا القػػوؿ الثالػػث، ذكػػره ومل يتعقبػػو دبػػا يبطلػػو، كػػالقولُت السػػابقُت. وأرشػػد إىل األدب يف مثػػل ىػػذه ( ٘)

 اؼبواطن اؼببهمة اليت ال يًتتب عليها عمل: أف نكل علمها إىل هللا سبحانو وتعاىل .



ِتِو؛ إْذ َلْو َكاَف اَبِطبًل َلَردَُّه َكَما َردَّنُبَا  .(ٔ)َفَدؿَّ َعَلى ِصحَّ
                                           

بهػػا أو يسػػبقها رد ؽبػػا، فهػػي وىػػذه قاعػػدة انفعػػة، يف كػػل حكايػػة وقعػػت يف القػػرآف العظػػيم ، ومل يتعق( ٔ)
 حق، إذ لو كانت ابطلة لردىا سبحانو.

 فإف قيل: كيف يستقيم ىذا األمر؟
، فكيػػف يف حػػق القػػرآف الكػػرًن الػػذي ىػػو   فػػاعبواب: ألسػػنا نقػػوؿ أف إقػػرار الرسػػوؿ  سػػنة، ألنػػو معصػػـو

 كايػػة وقعػػت يفكػػل ح(: "ٖٖ٘/ٖكػبلـ هللا، ويف ىػػذا اؼبعػػٌت يقػػوؿ الشػػاطيب رضبػو هللا يف اؼبوافقػػات )
 ؛ال القرآف فبل ىبلو أف يقع قبلها أو بعدىا وىو األكثر رد ؽبا أوْ 

 .وكذبو يفإف وقع رد فبل إشكاؿ يف بطبلف ذلك اك
 .وصدقو يوإف مل يقع معها رد فذلك دليل صحة اك

 علػى بشػر مػػن إذ قػػالوا مػا أنػزؿ هللا: )ومػػن أمثلػة ذلػك قولػو تعػاىل .وال وبتػاج إىل برىػاف ،أمػا األوؿ فظػاىر
 .اآلية قل من أنزؿ الكتاب الذي جاء بو موسى: ف عقب بقولو (، شيء

: اآليػػة فوقػػع التنكيػػت علػػى افػػًتاء مػػا زعمػػوا بقولػػو وجعلػػوا  فبػػا ذرأ مػػن اغبػػرث واألنعػػاـ نصػػيبا: وقػػاؿ
بزعمهم. 
سػيجزيهم : ورد بقولػو ،إىل سبامػو وقالوا ىػذه أنعػاـ وحػرث حجػر: ٍب قاؿ ساء ما وبكموف: وبقولو

 .دبا كانوا يفًتوف
 سػيجزيهم وصػفهم: فنبػو علػى فسػاده بقولػو ،اآليػة وقػالوا مػا يف بطػوف ىػذه األنعػاـ خالصػة: ٍب قاؿ

 .زَيدة على ذلك
وقػد : فػرد علػيهم بقولػو وقاؿ الذين كفروا إف ىذا إال إفك افًتاه وأعانو عليػو قػـو آخػروف: وقاؿ تعاىل

 .راجاءوا ظلما وزو 
 .اآلية يعلم السر يقل أنزلو الذ: فرد بقولو ،اآلية وقالوا أساطَت األولُت: ٍب قاؿ
انظػر كيػف ضػربوا لػك األمثػاؿ : ٍب قػاؿ تعػاىل ، وقػاؿ الظػاؼبوف إف تتبعػوف إال رجػبل مسػحورا: ٍب قاؿ

 .فضلوا
أأنػػزؿ عليػػو الػػذكر :  قولػػوإىل وقػػاؿ الكػػافروف ىػػذا سػػاحر كػػذاب أجعػػل اآلؽبػػة إؽبػػا واحػػدا: وقػػاؿ تعػػاىل

 .إىل آخر ما ىنالك بل ىم يف شك من ذكري: ٍب رد عليهم بقولو ، من بيننا
بػػػػل عبػػػػاد : ٍب رد علػػػػيهم أبوجػػػػو كثػػػػَتة ثبتػػػػت يف أثنػػػػاء القػػػػرآف كقولػػػػو ، وقػػػػالوا ازبػػػػذ هللا ولػػػػدا: وقػػػػاؿ

: وقولػػو ،اآليػػة غػػٍتىػػو ال: وقولػػو سػػبحانو، السػػموات واألرض بػػل لػػو مػػا يف: وقولػػو، مكرمػػوف
تكاد السموات يتفطرف منو وتنشق األرض إىل آخره وأشباه ذلك. 

= 



ػبَلَع َعلَػى  قُػْل ﴿ِعػدَّهِتِْم اَل طَائِػَل رَبْتَػُو فَػيُػَقػاُؿ يف ِمثْػِل َىػَذا :  ٍُبَّ أَْرَشػَد إىَل َأفَّ ااِلطِّ
ُ َعَلْيػػِو ؛ ﴾، َريبِّ َأْعلَػػُم بِعِػػدَّهِتِمْ  فَِإنَّػػُو َمػػا يَػْعلَػػُم بِػػَذِلَك إالَّ قَِليػػٌل ِمػػْن النَّػػاِس فبَّػػْن َأْطَلَعػػُو اّللَّ

َأْي : اَل ذُبِْهػْد نَػْفَسػك ِفيَمػا اَل طَائِػَل  ﴾اِىًرافَػبَل سُبَػاِر فِػيِهْم إالَّ ِمػَراًء ظَػ﴿فَِلَهَذا قَاَؿ : 
 رَبَْتُو َواَل َتْسَ ؽْبُْم َعْن َذِلَك فَِإنػَُّهْم  اَل يَػْعَلُموَف ِمْن َذِلَك إالَّ َرْجَم اْلَغْيِب. 

 : فَ َهَذا َأْحَسُن َما َيُكوُن يف ِحَكايَِة اخلِْاَلفِ 
.َأْف ُتْستَػْوَعَب اأْلَقْػَواُؿ يف َذلِ   َك اْلَمَقاـِ

َها َويُػْبَطَل اْلَباِطُل.  َوَأْف يُػنَػبََّو َعَلى الصَِّحيِح ِمنػْ
َوتُػػػْذَكَر فَائِػػػَدُة اػْبِػػػبَلِؼ َوشَبََرتُػػػُو ؛ لِػػػَئبلَّ َيطُػػػوَؿ النِّػػػَزاُع َواػْبِػػػبَلُؼ ِفيَمػػػا اَل فَائِػػػَدَة رَبْتَػػػُو 

_________________________ 
= 

 .ومن قرأ القرآف وأحضره يف ذىنو عرؼ ىذا بيسر
، فرقػػاان: فػػإف القػػرآف ظبػػي ؛وأمػػا الثػػاين فظػػاىر أيضػػا ولكػػن الػػدليل علػػى صػػحتو مػػن نفػػس اغبكايػػة وإقرارىػػا

والتفصػػػيل ، ىػػػو حجػػػة هللا علػػػى اػبلػػػق علػػػى اعبملػػػةو ، وتبيػػػاان لكػػػل شػػػيء ،وبيػػػاان ،وبرىػػػاان ،وىػػػد،
 .ينبو عليو واإلطبلؽ والعمـو وىذا اؼبعٌت أيىب أف وبكى فيو ما ليس حبق ٍب ال

وأيضا فإف صبيع ما وبكى فيو من شرائع األولُت وأحكامهم ومل ينبو علػى إفسػادىم وافػًتائهم فيػو فهػو حػق 
 مػن جهػة قػدح فيػو ولكػن مػن جهػة أمػر خػارج عػن ويبنعو قػـو ال ،شريعتنا هبعل عمدة عند طائفة يف

 .فقد اتفقوا على أنو حق وصدؽ كشريعتنا وال يفًتؽ ما بينهما إال حبكم النسخ فقا ،ذلك
وقػػد كػػاف فريػػق مػػنهم يسػػمعوف  : كقولػػو تعػػاىل  .حكػػم التنبيػػو علػػى األوؿ ولػػو نبػػو علػػى أمػػر فيػػو لكػػاف يف

 .اآلية كبلـ هللا ٍب وبرفونو من بعد ما عقلوه
مػن الػذين : وكذلك قولػو تعػاىل ،اآلية وبرفوف الكلم عن مواضعو يقولوف إف أوتيتم ىذا ف ذوه: وقولو

هم نتىػػادوا وبرفػػوف الكلػػم مػػن بعػػد مواضػػعو ويقولػػوف ظبعنػػا وعصػػينا واظبػػع غػػَت مسػػمع وراعنػػا ليػػا أبلسػػ
 .فصار ىذا من النما األوؿ الدين وطعنا يف

عن اؼبتقدمُت من األمم السػالفة فبػا كػاف حقػا كحكايتػو عػن األنبيػاء  ومن أمثلة ىذا القسم صبيع ما حكي
واألوليػػػاء ومنػػػو قصػػػة ذي القػػػرنُت وقصػػػة اػبضػػػر مػػػع موسػػػى عليػػػو السػػػبلـ وقصػػػة أصػػػحاب الكهػػػف 

   "اىػوأشباه ذلك



 .(ٔ)فَػَيْشَتِغُل بِِو َعْن اأْلََىمِّ 
ِخبَلفًػا يف َمْسػ ََلٍة َوملَْ َيْسػتَػْوِعْب أَقْػػَواَؿ النَّػاِس ِفيَهػا فَػُهػَو اَنقِػٌص؛ إْذ فََ مَّا َمػْن َحَكػى 

َأْو وَبِْكػػػػػي اػْبِػػػػبَلَؼ َوُيْطِلُقػػػػػُو َواَل يُػنَػبِّػػػػُو َعلَػػػػػى  (ٕ)قَػػػػْد َيُكػػػػػوُف الصَّػػػػَواُب يف الَّػػػػػِذي تَػرََكػػػػوُ 
 الصَِّحيِح ِمْن اأْلَقْػَواِؿ فَػُهَو اَنِقٌص أَْيًضا. 

َر الصَِّحيِح َعاِمًدا فَػَقْد تَػَعمََّد اْلَكِذَب. َأْو َجاِىبًل فَػَقْد َأْخطََ . فَِإفْ   َصحََّح َغيػْ
َكػػػَذِلَك َمػػػْن َنَصػػػَب اػْبِػػػبَلَؼ ِفيَمػػػا اَل فَائِػػػَدَة رَبْتَػػػُو َأْو َحَكػػػى أَقْػػػػَوااًل ُمتَػَعػػػدَِّدًة َلْفظًػػػا 

ًٌت فَػَقػػػػػْد َضػػػػػيََّع الزََّمػػػػػاَف َوَتَكثػَّػػػػػَر دبَػػػػػا لَػػػػػْيَس َويَػْرِجػػػػػُع َحاِصػػػػػُلَها إىَل قَػػػػػػْوٍؿ َأْو قَػػػػػػْوَلُْتِ َمْعػػػػػ
 فَػُهَو َكبَلِبِس ثَػْويَبْ ُزوٍر.(ٖ)ِبَصِحيحِ 

                                           

يعٍت الشيخ ما كاف من األقواؿ معت ا ، وليست من ابب أقواؿ أىػل البػدع والضػبلالت حبيػث يضػيع ( ٔ)
مسػائل يف طلػب العلػم رضبػو هللا]وؿ الصواب و ال يكاد يبػُت، ويف ىػذا اؼبعػٌت يقػوؿ الػذىيب: معها الق

[: "يف تفسػػَت ، ضػػمن سػػت رسػػائل للػػذىيب ربقيػػق جاسػػم الفهيػػد الدوسػػريٜٕٓوفضػػلو للػػذىيب ص
القػػرآف: منػػو مػػا ىػػو حػػتم. ومنػػو مػػا ىػػو مسػػتحب. و]منػػو[ مبػػاح. و]منػػو[ مكػػروه؛ فكثػػرة األقػػواؿ يف 

نها وبعدىا من الصواب الذي ىو وجو واحػد دؿ السػياؽ  اػبطػاب العػريب عليػو؛ مكػروه اآلية مع وى
 حفظها واالعتماد عليها؛ فإف القوؿ الصحيح يضيع بينها.

واػػـر حفػػظ تفسػػَت القرامطػػة اإلظباعيليػػة وفبلسػػفة اؼبتصػػوفة الػػذين حرّفػػوا كتػػاب هللا، فػػوؽ ربريػػف اليهػػود، 
مػػة ببػػداءة عقػػوؽبم علمػػوا أف ىػػذا التحريػػف افػػًتاء علػػى هللا وتبػػديل فبػػا إذا  ظبعػػو اؼبسػػلم بػػل عامػػة األ

 للتنزيل. وال استجيز ذكر أمثلة ذلك، فإنو من أظبج الباطل"اىػ.
ىذا انقص حبسب اؼبقػاـ، فػإذا كػاف اؼبقػاـ يقتضػي الػذكر ومل يػذكر ؛ فهػذا انقػص، لكػن أحيػاانً اؼبقػاـ ( ٕ)

 ػػالفُت، مػثبلً اآلف عػػامي يسػ ؿ عػػن معػٌت آيػػة، أقػػوؿ ال يسػاعد علػػى أف يسػتوعب اؼبصػػنف أقػواؿ اؼب
لػػػو : تفسػػػَت اآليػػػة فيػػػو خػػػبلؼ، والصػػػحيح كػػػذا، أو الػػػراجح كػػػذا؛ فهػػػذا جػػػواب يناسػػػب حػػػاؿ ىػػػذا 
العػػامي، بػػل أحيػػاانً العػػامي ال وبتػػاج مػػن اعبػػواب إال أف تَػػذكر لػػو الصػػواب، إذ اػبطػػاب مػػع العػػامي 

 ع العامل.ليس كاػبطاب مع طالب العلم، وليس كاػبطاب م
 واػببلصة أف حكاية اػببلؼ يراعى فيها الضوابا التالية:( ٖ)

 الضابا األوؿ : استبعاد األقواؿ اليت ىي من جنس أقواؿ أىل البدع واألىواء ، أو ُنصرهتم..
 الضابا الثاين : حكاية األقواؿ اليت ؽبا حظ من النظر، إذ ما عداىا ال اعتبار لو.

= 



ُ اْلُمَوفُِّق لِلصََّواِب"اىػ  .(ٔ)َوَاّللَّ
 :التوثيق والعزو بذكر ادلصدر يف التصنيف من شكر العلم

م أف تقعػد ىػػ( رضبػو هللا: "مػن شػكر العلػٕٕٗقاؿ أبو عبيد القاسم بن سػبلـ )ت
مع كل قـو فيذكروف شػيئاً ال ربسػنو فتػتعلم مػنهم ٍب تقعػد بعػد ذلػك يف موضػع آخػر 
فيػذكروف ذلػػك الشػيء الػػذي تعلمتػو فتقػػوؿ: وهللا مػا كػػاف عنػدي شػػيء حػىت ظبعػػت 

 .(ٕ)فبلانً يقوؿ كذا وكذا فتعلمتو، فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم"
و هللا: "مػػن بركػػة العلػػم وشػػكره ىػػػ( رضبػػٙٚ٘قػػاؿ اغبػػافظ أبػػو الطػػاىر السػػلفي )ت

عػػزوه إىل قائلػػو، وقػػاؿ ظبعػػت أاب اغبسػػن الصػػَتيف يقػػوؿ: ظبعػػت أاب عبػػدهللا الصػػوري 
يقػػوؿ: قػػاؿ يل عبػػدالغٍت بػػن سػػعيد: ؼبػػا وصػػل كتػػايب إىل أيب عبػػدهللا اغبػػاكم، أجػػابٍت 
و ابلشكر عليو، وذكر أنو أمبله على الناس، وضّمن كتابػو إيّل االعػًتاؼ ابلفائػدة وأنػ

 ال يذكرىا إال عٍت".
ىػػػ( رضبػػو هللا معقبػػاً علػػى ذلػػك: "وؽبػػذا ال تػػراين أذكػػر يف ٜٔٔقػػاؿ السػػيوطي )ت

شػػػيء مػػػن تصػػػانيفي حرفػػػاً إال معػػػزواً إىل قائلػػػو مػػػن العلمػػػاء مبينػػػاً كتابػػػو الػػػذي ذكػػػر 

_________________________ 
= 

حػػاؿ مػػن يتوجػػو الكتػػاب لػو، فػػإف كػػاف الكتػػاب يتوجػػو إىل طبقػػة العػػواـ ؛ فػػبل الضػابا الثالػػث : أف تراعػػي 
تذكر من األقواؿ واػببلفات ما يشػتتهم ويضػعِّف القػوؿ الػراجح يف أذىػا م، ألنػو كمػا قػاؿ الػذىيب : 

 قد يؤدي تعداد األقواؿ إىل إضاعة القوؿ الصواب.
يكػػوف يف اؼبسػػ لة عشػػرة أقػػواؿ مآؽبػػا إىل قػػولُت ،  الضػػابا الرابػػع : أف ربػػّرِر ىػػذه األقػػواؿ فتنظػػر فيهػػا فقػػد

 ويكوف ذِْكر ىذه األقواؿ من ابب اختبلؼ التنوع ، أو اختبلؼ العبارة واؼبعٌت واحد.
 الضابا اػبامس : تذكر فائدة اػببلؼ وشبرتو، لئبل يطوؿ اػببلؼ والنزاع فيما ال شبرة لو و ال فائدة.

 لتنبيو على الصواب من األقواؿ.الضابا السادس : أف يعقب ذكر اػببلؼ اب
 ٜٓمقدمة يف أصوؿ التفسَت البن تيمية مع شرحها مد ابزموؿ. ص( ٔ)
 (.ٔٗ/ٖ(، طبقات اؼبفسرين للداودي )ٜٖٔ/ٕاؼبزىر يف علـو اللغة )( ٕ)



 .(ٔ)فيو"اىػ
 ما ال خالف فيو أو لو صفة الشيوع ال حيتاج إىل عزو :

 عنػػد كبلمػػو علػػى حػػديث بػػدء الػػوحي : أف اؼبلػػك ولػػذلك ؼبػػا نقػػل القطػػب اغبلػػيب
ىنا ىو ج يل، قالو السهيلي؛ تعجب منو البلقيػٍت وقػاؿ: "ىػذا ال خػبلؼ فيػو، فػبل 

 .(ٕ)وبسن عزوه للسهيلي"اىػ
ىػػػ( رضبػػو هللا: "ومػػا زاؿ اؼبصػػنفوف يغًتفػػوف مػػن كػػبلـ مػػن ٘ٓٛوقػػاؿ البلقيػػٍت )ت

 .(ٖ)تقدمهم ٍب مرة ينسبونو ومرة يسكتوف"اىػ
 : ىت يلزم العزو والنص على ادلصدر عند ابن قتيبة م

ىػػػ( رضبػػو هللا: "ومل هبػػز يل أف أنػػص ابإلسػػناد إىل مػػن لػػو ٕٙٚقػػاؿ ابػػن قتيبػػة )ت
أصػل التفسػػَت إذا كنػػت مل اقتصػر علػػى وحػػي القػـو حػػىت كشػػفتو، وعلػى إيبػػائهم حػػىت 
أوضػػػػػحتو، وزدت يف األلفػػػػػاظ ونقصػػػػػت وقػػػػػّدمت وأّخػػػػػرت، وضػػػػػربت لػػػػػبع  ذلػػػػػك 

 .(ٗ)اؿ واألشكاؿ، حىت يستوي يف فهمو السامعوف"اىػاألمث
 إصالح األخطاء اليت تقع يف نسخ الكتاب : 

ىػػػػػػ( رضبػػػػػو هللا: "ولردبػػػػػا أراد مؤلػػػػػف الكتػػػػػاب أف يصػػػػػلح ٕ٘٘قػػػػػاؿ اعبػػػػػاحظ )ت
تصحيفاً أو كلمة ساقطة فيكوف إنشػاء عشػر ورقػات مػن حػر اللفػظ وشػريف اؼبعػاين 

رده إىل موضػعو مػن اتصػاؿ الكػبلـ، فكيػف أيسر عليو من إسبػاـ ذلػك الػنقص حػىت يػ
 يطيق ذلك اؼبعارض اؼبست جر واغبكيم نفسو، قد أعجزه ىذا الباب!

وأعجب من ذلك أنو أيخذ أبمػرين: قػد أصػلح الفاسػد، وزاد الصػا  صػبلحاً، ٍب 

                                           

 (.ٜٖٔ/ٕاؼبزىر يف علـو اللغة )( ٔ)
 (.ٖٙ٘/ٕٔنقلو يف فتح الباري )( ٕ)
 .ٕٗٔؿباسن االصطبلح ص( ٖ)
 .ٖٕأتويل مشكل القرآف ص( ٗ)



يصػػػَت ىػػػذا الكتػػػاب بعػػػد ذلػػػك نسػػػ و إلنسػػػاف آخػػػر فيسػػػَت فيػػػو الػػػورّاؽ الثػػػاين سػػػَتة 
 الورّاؽ األوؿ.

األيػػدي اعبانيػػة واألعػػراض اؼبفسػػدة حػػىت يصػػَت غلطػػاً  وزاؿ الكتػػاب تتداولػػو ال يػػ
صرفاً وكذابً مصمتاً. فمػا ظػنكم بكتػاب تتعاقبػو اؼبًتصبػوف ابإلفسػاد وتتعػاوره اػبطػاط 

 .(ٔ)بشر من ذلك أو دبثلو، كتاب متقادـ اؼبيبلد دىري الصنعة"اىػ
العماد األصفهاين  ىػ( إىلٜٙ٘وكتب القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساين )ت

ىػ( معتذراً عن كبلـ استدركو عليو: "أنو وقع يل شيء وما أدري أوقع لك ٜٚ٘)ت
 أـ ال، وىا أان أخ ؾ بو؛

وذلك أين رأيت أنو ال يكتب إنساانً كتاابً يف يومو إال قاؿ يف غده: لو غَّت ىذا 
ؾ لكاف أحسن، لو زيد ىذا لكاف يستحسن، ولو قدـ ىذا لكاف أفضل، ولو تر 

 ىذا لكاف أصبل.
 .(ٕ)وىذا من أعظم الع ، وىو دليل على استيبلء النقص على صبلة البشر"اىػ

 أىب هللا أن يصح غَت كتابو :
قاؿ عبدهللا بن أضبد بن حنبل : "عارضت بكتاب أليب ثبلث عشرة مرة، فلما  
كاف يف الرابعة خرج فيو خط ، فوضعو من يده ٍب قاؿ: قد أنكرت أف يصح غَت  

                                           

 (.ٙٔ/ٔ(، ونقلو أضبد شاكر يف مقدمة ربقيقو للًتمذي )ٜٚ/ٔكتاب اغبيواف للجاحظ )( ٔ)
 .  ٕٖاغبطة يف ذكر الصحاح الستة ص( ٕ)

تنبيو : ىػذه مػن عبػارة الفاضػل البيسػاين ال كمػا شػاع أ ػا للعمػاد األصػفهاين، وانظػر مقدمػة الطبعػة الثانيػة 
لعزيز ربقيػػػػق دمحم عوامػػػػة حيػػػػث صػػػػحح نسػػػػبة ىػػػػذه الرسػػػػالة إىل القاضػػػػي مػػػػن مسػػػػند عمػػػػر بػػػػن عبػػػػدا

ىػػػػ( حيػػػث ٓٚٓٔالفاضػػػل، وانظػػػر رحلػػػة الشػػػتاء والصػػػيف مػػػد بػػػن عبػػػدهللا اغبسػػػيٍت اؼبوسػػػوي )ت
، إىل القاضػػػي عبػػػدالرحيم البيسػػاين، وانظػػػر مقدمػػػة ربقيػػػق كتػػػاب اإلمػػػاـ يف ٛنسػػب ىػػػذه الرسػػػالة ص

 ـ، ربقيق دمحم رضواف ـبتار غريبة بياف أدلة األحكاـ للعز بن عبدالسبل



 .(ٔ)هللا عزوجل" كتاب
حكي عن اؼبزين تلميذ الشافعي أنو قاؿ: "لو عورض كتاب سبعُت مرة لوجد فيو 

 .(ٕ)خط ؛ أىب هللا أف يكوف كتاب صحيحاً غَت كتابو"
 مقاصد التأليف :

ىػ( ٕ٘ٚقاؿ عبلء الدين علي بن دمحم بن إبراىيم البغدادي الشهَت ابػبازف )ت
قد سبق إليو أف ال ىبلو كتابو من طبس  رضبو هللا: "وينبغي لكل مؤلف يف فن

 فوائد: 
 استنباط شيء كاف معضبل.

 أو صبعو إف كاف متفرقاً.
 أو شرحو إف كاف غامضاً.
 أو حسن تنظيم وأتليف.

 .(ٖ)أو إسقاط حشو وتطويل"اىػ
ىػ( رضبو هللا: "ال يؤلف أحد كتااًب إال يف ٚٚٓٔقاؿ مشس الدين البابلي )ت

 كن الت ليف يف غَتىا، وىي:أحد أقساـ سبعة، و ال يب
 إّما أف يؤلف من شيء مل يسبق إليو في ًتعو.

 أو شيء انقص يتممو.
 أو شيء مستغلق يشرحو.

 أو طويل ىبتصره، دوف أف ىبل بشيء من معانيو.
 أو شيء ـبتلا يرتبو.

                                           

 (.ٙ/ٔموضح أوىاـ اعبمع والتفريق )( ٔ)
 (ٙ/ٔموضح أوىاـ اعبمع والتفريق )( ٕ)
 (.ٗ-ٖ/ٔتفسَت اػبازف )لباب الت ويل يف معاين التنزيل( )( ٖ)



 أو شيء أخط  فيو مصنف يبينو.
 .(ٔ)أو شيء مفرؽ هبمعو"اىػ

أيب صبيل أضبد بن حسنُت بن حّج سيد بن ورأيت يف ؾباميع شي ي ابإلجازة 
أضبد بن خاطر بن أضبد قبار اؼبكي اؼبالكي، ؾبموعًا لو، وظبو بػ )اغبث على طلب 

قولو رضبو هللا: "ويشًتط لدخوؿ التصنيف والتدريس فيو اشتماؽبما على  (ٕ)العلم(
 فوائد جديدة، كما قاؿ ابن عرفة اؼبالكي:

 ة     وتقرير إيضاح دلشكل صورة  إذا مل يكن يف رللس التدريس نكت
 وعزو غريب  النقل أو حل  مقفل      أو إشكال أبدتو نتيجة فكرة  

 " اى  و ال تًتكن فالًتك أقبح خلة      فدع سعيو وانظر لنفسك  واجتهد        

 ترتيبهم للكتب يف الفنون :
اىب وؽبم يف مصنفاهتم ترتيب يراعونو؛ ف ذ مثبًل يف كتب الفقو على اؼبذ

 األربعة: لكل مذىب ترتيب معُت، غبكمة ىم يرو ا ويراعو ا.
أما ىػ( رضبو هللا: "ٕٛٚقاؿ ابن تيمية )توكذا ألىل اغبديث مثل ما لغَتىم. 

والناس إما أف يبتدئوا مسائلها ابلطُّهور؛ لقولو صلى   . العبادات، ف عظمها الصبلة

                                           

ىػػ. ٍب رأيػت ىػذا ٕٗٛٔ(، طبعة القاىرة ٔٗ/ٗبواسطة خبلصة األثر يف أعياف القرف اغبادي عشر )( ٔ)
(، مصػػدراً لػػو بقولػػو: ٙٚٔ/ٖلفظػػو ذكػػره التلمسػػاين يف نفػػح الطيػػب عػػن غصػػن األنػػدلس الرطيػػب )ب

"األقسػػاـ السػػبعة الػػيت ال يؤلػػف عاقػػل عػػامل إال يف أحػػدىا... وذكرىػػا، إال أنػػو قػػاؿ: "أو شػػيء أخطػػ  
 فيػػو مؤلفػػو يصػػلحو"، بػػدالً مػػن "يبينػػو"، وقػػّدـ ذكػػر صبػػع اؼبفػػرؽ علػػى ترتيػػب اؼب ػػتلا. )دار صػػادر/

 بَتوت/ ربقيق د. إحساف عباس.
ىػػػػ، يػػػـو األربعػػػاء، وقػػػد ٘ٓٗٔ/ٕٔ/ٜٔ.وشػػػي نا رضبػػػو هللا انتهػػػى مػػػن ىػػػذا ا مػػػوع بتػػػاريخ ٖٔص( ٕ)

حضػػرت عليػػو بعػػ  دروسػػو يف بيػػت ولػػده صبيػػل، يف شػػرح موطػػ  اإلمػػاـ مالػػك، وقػػد أجػػازين إجػػازة 
متنػػػاوؿ يػػػده سػػػاعتها، وكػػػاف عامػػػة  ميػػػع مروَيتػػػو شػػػفهياً، وظبػػػح يل بتصػػػوير إجازتػػػو الػػػيت كانػػػت يف 

حاضػػراً معػػي يف ذلػػك الوقػػت حفيػػده خالػػد بػػن صبيػػل بػػن أضبػػد بػػن حسػػنُت قبػػار رضبػػو هللا، وغفػػر هللا 
 للجميع. وكتبت ىذا للتاريخ، خشية النسياف.



كما رتبو أكثرىم، وإما ابؼبواقيت اليت ذبب    ( مفتاح الصبلة الطُّهور )   : هللا عليو وسلم
 . (ٔ)"اىػ  ا الصبلة، كما فعلو مالك وغَته

ومن الكتب اؼبصنفة يف ىذا اؼبوضوع فيما يتعلق بكتب الفقو كتاب: "ترتيب 
 .(ٕ)اؼبوضوعات الفقهية ومناسباتو يف اؼبذاىب األربعة"

 .(ٖ)وألىل اغبديث أظباء خاصة ؼبصنفاهتم زبتلف عن غَتىم
 من أسند لك فقد أحالك :

ىذا من أصوؽبم، اليت جروا عليها يف التصنيف، وكانوا يروف براءة الذمة حاصلة 
 بذلك.

ىػ( رضبو هللا: "ؼبا كاف يف  ٖٓٔومن ىذا الباب قوؿ دمحم بن جرير الط ي )ت
كتايب ىذا فبا يستنكره قارئو أو يستشنعو سامعو، من أجل أنو مل يعرؼ لو وجهاً يف 

و ال معٌت يف اغبقيقة، فليعلم أنو مل يؤت ذلك من قبلنا، وإمبا أٌب من قبل  الصحة،
 بع  انقليو إلينا، وإمبا أدينا ذلك على كبو ما أدي إلينا"اىػ.
ىػ( يف مقدِّمة كتابو ٔٛ٘وقاؿ اغبافظ أبو موسى دمحم بن أيب بكر األصفهاين )ت

 يف ىذا التصنيف إال : "وليس يل(ٗ)"ا موع اؼبغيث يف غريب القرآف واغبديث"
اعبمع والًتتيب، فقد روي عن بع  السلف أنو قاؿ : من أحاؿ على غَته فقد 
استوثق. وقاؿ غَته: إذا أحلت على غَتؾ فقد اكتفيت إال أف يقع يل شيء يف 

                                           

. ربقيػػق دمحم حامػػد الفقػػي، نشػػر دار اؼبعرفػػة، بػػَتوت. توزيػػع دار البػػاز ٔالقواعػػد النورانيػػة الفقهيػػة ص( ٔ)
 ىػ.ٜٜٖٔلتوزيع، مكة اؼبكرمة، للنشر وا

إعداد الدكتور. عبدالوىاب إبراىيم أبوسليماف، سلسلة حبوث الدراسػات اإلسػبلمية، معهػد البحػوث ( ٕ)
 العلمية وإحياء الًتاث اإلسبلمي، مركز حبوث الدراسات اإلسبلمية، مكة اؼبكرمة.

  ليف عند علماء اؼبسلمُت.انظر ما يتعلق  ذا ربت الفصل الذي بعنواف أطر التصنيف والت( ٖ)
الطبعػة األوىل  –(. مطبوعات مركػز البحػث العلمػي وإحيػاء الػًتاث اإلسػبلمي، مكػة اؼبكرمػة ٓٔ/ٔ)( ٗ)

 ىػ.ٙٓٗٔ



 معٌت كلمة استدللت عليو حبديث آخر أو كبوه ف ذكره"اىػ
 كيف تقرأ الكتب :

إذا كاف غرضو  -على الناظر يف كتب العلـو قاؿ اغبسن بن اؽبيثم: "الواجب 
 : -معرفة اغبقائق 

 أف هبعل نفسو خصماً لكل من ينظر فيو.
 وهبيل فكره يف متنو، ويف صبيع حواشيو.

 وىباصمو من صبيع جهاتو ونواحيو.
 ويتهم أيضاً نفسو عند خصامو، و ال يتحامل عليو و ال يتسامح فيو؛

لو اغبقائق، وظهر ما عساه وقع يف كبلـ فإنو إذا سلك ىذا الطريق، انكشفت 
 .(ٔ)من تقدمو من التقصَت والشبهة"اىػ

                                           

 .ٜٗبواسطة أعبلـ الفيزَيء يف اإلسبلـ ص( ٔ)



 بياهنم مصطلحات التأليف والتصنيف
من صور العناية دبنهج البحث العلمي وكتابتو، بيا م لبلصطبلحات اليت هبري 

 ومن ىذه األلفاظ :  عليها يف الت ليف والتصنيف.
 قوذلم: "كتاب":
 .واعبمع الضم: لغة وىو: "(ٔ)يف إعانة الطالبُت

 ومسػػائل وفػػروع وفصػػوؿ أبػػواب علػػى مشػػتملة ـبصوصػػة عبملػػة اسػػم: واصػػطبلحا
 ."اىػغالبا

 قوذلم: "الباب":
 إىل داخل من منها يتوصل رتسا يف فرجة: لغة معناه": (ٕ)قاؿ يف إعانة الطالبُت

 .خارج
 فصوؿ على مشتملة ـبصوصة، معاف على دالة ـبصوصة عبملة اسم: واصطبلحا

 ."اىػغالبا ومسائل وفروع
 قوذلم: "الفصل":

 .الشيئُت بُت اغباجز: لغة معناه والفصل " :(ٖ)قاؿ يف إعانة الطالبُت
 "اىػغالبا ومسائل فروع على مشتملة ـبصوصة أللفاظ اسم: واصطبلحا

 قوذلم: "فرع":
 .صلاأل ويقابلو غَته، على نبٌتا ما: لغة الفرع": (ٗ)وقاؿ يف إعانة الطالبُت

 ."اىػغالبا مسائل على مشتملة ـبصوصة أللفاظ اسم: واصطبلحا

                                           

(ٔ )(ٔ/ٕٜ.) 
(ٕ )(ٔ/ٕٜ.) 
(ٖ )(ٔ/ٕٜ.) 
(ٗ )(ٔ/ٕٜ.) 



 قوذلم: "مسألة":
 .السؤاؿ: لغة اؼبس لة: "(ٔ)قاؿ يف إعانة الطالبُت

 "اىػالعلم يف عليو ي ىن خ ي مطلوب: واصطبلحا
 : قوذلم : "ولقائل"، و"فإن قيل" و "ال يقال"، و "فإن قلت" 

: "إذا كػػػاف السػػػؤاؿ أقػػػو، يقػػػاؿ: )ولقائػػػل( ىػػػػ( رضبػػػو هللاٜٗٓٔقػػػاؿ الكفػػػوي )ت
 فجوابو: )أقوؿ( أو )نقوؿ(. أي أقوؿ أان إبعانة سائر العلماء.

 وإذا كاف ضعيفاً يقاؿ: )فإف قيل( وجوابو : )أجيب(، أو )يقاؿ(.
 وإذا كاف أضعف يقاؿ: )ال يقاؿ( وجوابو: )ألان نقوؿ(.

 )قلت(. وإذا كاف قوَيً يقاؿ: )فإف قلت( وجوابو: )قلنا( أو
 .(ٕ)وقيل: )فإف قلت( ابلفاء: سؤاؿ عن القريب، وابلواو سؤاؿ عن البعيد"اىػ

 قوذلم : "تنبيو" :
ىػ( رضبو هللا: "ىو يف اصطبلح اؼبصنفُت ٜٙٓٔقاؿ الشهاب اػبفاجي )ت

ترصبة، كػ )اؼبس لة( ؼبا يعلم فبا قبلو ال بطريق التصريح أو ؼبا يدرؾ أبدىن إشارة 
 .(ٖ)ك نو فبا غفل عنو ..."اىػوالتفات إليو حىت  

 .االيقاظ: لغة ومعناه ،( تنبيو) لفظ أيضا وعندىموقاؿ يف إعانة الطالبُت: "
 السابق الكبلـ يف إشارة لو تقدمت الذي البلحق البحث عنواف: واصطبلحا

 ."اىػإصباال منو يفهم حبيث
 قوذلم : "تذنيب" :

 إشػػارة، و ال يعلػػم فبػػا تقدمػػو ىػػو خبػػبلؼ التنبيػػو، فهػػو لؤلمػػر الػػذي ال يػػدرؾ أبدىن
                                           

(ٔ )(ٔ/ٕٜ.) 
 .ٕٛٛالكليات ص( ٕ)
 . .ٕٛٛ(، وانظر الكليات للكفوي صٕٚ٘/ٔهاب اػبفاجي على البيضاوي )حاشية الش( ٖ)



 .(ٔ)من اؼبباحث
 :قوذلم : "فتدبر" "أتمل"، "فتأمل"، "فليتأمل"

 ىػ( رضبو هللا: "الت مل ىو استعماؿ الفكر. ٜٗٓٔقاؿ أبو البقاء الكفوي )ت
 والتدبر : تصرؼ القلب ابلنظر يف الدالئل.

عٌت التقرير والتحقيق ؼبا واألمر ابلتدبر  بغَت فاء للسؤاؿ يف اؼبقاـ. وابلفاء يكوف دب
 بعده. كذلك )أتمل( و )فليت مل(.

قػػػػاؿ بعػػػػ  األفاضػػػػل: )أتمػػػػل( بػػػػبل فػػػػاء إشػػػػارة إىل اعبػػػػواب القػػػػوي، وابلفػػػػاء إىل 
 اعبواب الضعيف، و )فليت مل( إىل اعبواب األضعف.

 ومعٌت )أتمل( : أف يف ىذا ال دقة معٌت.
ل. ومعػػٌت )فليت مػػل( ىكػػذا مػػع )فت مػػل( يف ىػػذا اػػل أمػػر زائػػد علػػى الدقػػة بتفصػػي

 . (ٕ)زَيدة بناء على أف كثرة اغبروؼ تدؿ على كثرة اؼبعٌت"اىػ
 قوذلم : "اخلالف لفظي" :

ىػ( ٔٙٚقاؿ العبلئي )خليل بن كيكلدي بن عبدهللا صبلح الدين العبلئي ت
ابلنزاع اللفظي ما ال يًتتب عليو حكم شرعي.  –غالباً  -رضبو هللا: "مراد اؼبصنفُت 

. .. 
وما صرّح بو بعضهم أف اػببلؼ اللفظي قد يًتتب عليو حكم شرعي فهو بعيد 

 .(ٖ)من اؼبعروؼ من اصطبلحهم"اىػ
 قوذلم : "فيو حبث":

                                           

 .ٕٛٛالكليات أليب البقاء الكفوي ص( ٔ)
 .ٕٚٛالكليات ص( ٕ)
، ربقيػػق دمحم سػليماف األشػقر، مؤسسػػة ٖ٘، ٕ٘ربقيػق منيػف الرتبػػة ؼبػن ثبػت لػػو شػريف الصػحبة ص (ٖ)

 ىػ.ٕٔٗٔالرسالة، دار البشَت، الطبعة األوىل 



ىػػػ( رضبػػو هللا: "معنػػاه أعػػم مػػن ألف يكػػوف يف ىػػذا اؼبقػػاـ ٜٗٓٔقػػاؿ الكفػػوي )ت
 ربقيق أو فساد؛

 .(ٔ)فيحمل على اؼبناسب للمحل"اىػ
 قوذلم: "فيو نظر":

 .(ٕ)ىػ( رضبو هللا: "يستعمل يف لزـو الفساد"اىػٜٗٓٔاؿ الكفوي )تق
 قوذلم: "لعل":

قػػاؿ الشػػهاب اػبفػػاجي رضبػػو هللا: "عػػادة اؼبصػػنفُت أف يعػػ وا بقػػوؽبم: "لعػػل" فيمػػا 
 .(ٖ)اخًتعوه لئلشارة إىل أنو ليس دب ثور"اىػ

 قوذلم : "وهللا ادلوفق":
العػػوارض يف ذـ الػػرواف ": أف ىػػذه  ذكػػر علػػي القػػاري رضبػػو هللا تعػػاىل يف "الشػػم

العبػارة تػذكر بعػد اؼبسػ لة الػيت دليلهػا ظػاىر، أو دليلهػا اإلصبػاع، خبػبلؼ عبػػارة "وهللا 
 .(ٗ)اعلم"

 قوذلم: "قيل" :
ىػػػػ(  رضبػػػو هللا: "فيمػػػا فيػػػو اخػػػتبلؼ. ويف بعػػػ  شػػػروح  ٜٗٓٔقػػػاؿ الكفػػػوي )ت

 .(٘)الكشاؼ: فيو إشارة إىل ضعف ما قالوا"اىػ
 ستدل" و "لنا":قوذلم : "ا

ىػػػػػػػ( رضبػػػػػػو هللا : "و )اسػػػػػػتدؿ( فيمػػػػػػا ثبػػػػػػت الػػػػػػدليل ال ٜٗٓٔقػػػػػػاؿ الكفػػػػػػوي )ت

                                           

 .ٕٚٛات صالكلي( ٔ)
 .ٕٚٛالكليات ص( ٕ)
 (.ٖٕٙ/ٔحاشية الشهاب على البيضاوي )( ٖ)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔبواسطة معجم اؼبناىي اللفظية ص( ٗ)
 .ٕٛٛالكليات ص( ٘)



 الدعو،.
 و )لنا( يف الدليل مع الدعوة الثابتة. 

وعبػػارة )لنػػا( شػػائعة عنػػد ذكػػر دليػػل علػػى اؼبػػدعى، وهبعلو ػػا خػػ اً ؼبػػا يػػذكر بعػػدىا 
 .(ٔ)من الدليل"اىػ

 و "الصحيح":قوذلم : "األظهر" و "األصح" و "ادلشهور" 
: "و )األظهػػػػػػػػػر( فيمػػػػػػػػػا إذا قػػػػػػػػػوي اػبػػػػػػػػػبلؼ، كػػػػػػػػػػ)األصح(، وإال (ٕ)يف الكليػػػػػػػػػات

 فػ)اؼبشهور( كػ)الصحيح("اىػ
 قوذلم: "يف اجلملة"، و "ابجلملة"، و "زلصل الكالم"، و "حاصل الكالم":

 : "و )يف اعبملة( يستعمل يف اإلصباؿ. (ٖ)يف الكليات
 و )ابعبملة( يف نتيجة التفصيل. 

 صل الكبلـ( إصباؿ بعد تفصيل. و )ؿب
 و )حاصل الكبلـ( تفصيل بعد إصباؿ."اىػ

 قوذلم: "فيو ما فيو" :
ىػ( رضبػو هللا: "أي أتمػل فيػو، حػىت وبصػل مػا فيػو، أو مػا ٜٗٓٔقاؿ الكفوي )ت

 .(ٗ)ثبت فيو من اػبلل والضعف حاصل فيو"اىػ
 "خامتة" : :قوذلم

 .يءالش آخر: لغة يوى خاسبة، لفظ: "(٘)وقاؿ يف إعانة الطالبُت

                                           

 .ٕٛٛالكليات ص( ٔ)
 .ٕٛٛص( ٕ)
 .ٕٛٛص( ٖ)
 .ٕٛٛص( ٗ)
(٘ )(ٔ/ٕٜ.) 



 ."اىػابب أو كتاب آخر جعلت ـبصوصة لفاظأل اسم: واصطبلحا
 قوذلم: "تتمة":

 وىػػو البػػاب أو الكتػػاب بػػو سبػػم مػػا وىػػي: تتمػػة ولفػػظ": (ٔ)وقػػاؿ يف إعانػػة الطػػالبُت
 ."اىػاػباسبة معٌت من قريب
 
 

                                           

(ٔ )(ٔ/ٕٜ.) 



 أطر التصنيف والتأليف عند علماء ادلسلمُت 
 

 اع أتليف؛ ألىل كل فن أطر تصنيف وأنو 
ىػ( : "إف الكتب اؼبصنفة على قسمُت ٚٔٛوقد قاؿ ؾبد الدين الفَتوزآابدي )ت

: 
.  علـو

.  وغَت علـو
إّما أوصاؼ حسنة، وأمثاؿ سائرة، قيّػدهتا التقفيػة والػوزف،  –أعٍت الثانية  -وىذه 

وإّمػػا عاريػػة عػػن ىػػذا القيػػد، وىػػي التػػواريخ  –وىػػي طبقػػات  -وىػػي دواويػػن الشػػعراء 
 اؼباضُت وحوادث اغبداثف، فيما تقّدـ من األزماف.وأخبار 

وأّمػػا كتػػب العلػػـو فإ ػػا ال ربصػػى كثػػرة، لكثػػرة العلػػـو وتفننهػػا، واخػػتبلؼ أغػػراض 
 العلماء يف الوضع والت ليف، ولكن تنحصر من جهة اؼبقدار يف ثبلثة أصناؼ:

ا ـبتصػػرة، لفظهػػا أوجػػز مػػن معناىػػا. وىػػذه ذبعػػل تػػذكرة لػػرؤوس اؼبسػػائل ينتفػػع  ػػ
اؼبنتهػػػي لبلستحضػػػار، وردّبػػػا أفػػػادت بعػػػ  اؼببتػػػدئُت مػػػن األذكيػػػاء الشػػػهماء؛ لسػػػرعة 

 ىجومهم على اؼبعاين من العبارات الدقيقة.
 ومبسوطة تقابل اؼب تصرة، وينتفع  ا للمطالعة.
 (ٔ)ومتوسطة لفظها إبزاء معناىا، ونفعها عاـ"اىػ

 ما يلي:  وألىل اغبديث من أنواع اؼبصنفات اغبديثية صبلة منها
 .(ٕ)اؼبسانيد

                                           

ؼبكتبػػػة العلميػػػة، بػػػَتوت.  وقػػػارف بػػػػ  (. ربقيػػػق دمحم علػػػي النجػػػار، آ٘-ٜٗ/ٔبصػػػائر ذوي التمييػػػز )( ٔ) 
 ىػٖٚٛٔ(. غباجي خليفة، الطبعة الثالثة، طهراف، اؼبطبعة اإلسبلمية سنة ٖ٘/ٔكشف الظنوف )

اؼبسانيد : صبع مسند، وىي الكتب الػيت موضػوعها جعػل حػديث كػل صػحايب علػى حػدة، صػحيحاً  ( ٕ)
= 



 .(ٔ)واؼبعاجم
 .(ٕ)اؼبصنفات
 .(ٖ)واؼبوطآت
 .(ٗ)واعبوامع
 .(٘)والسنن

 .(ٔ)واؼبستدركات
_________________________ 

= 

لصػحابة، كمػا فعلػو غػَت واحػد، وىػو كاف أو حسناً أو ضعيفاً، مرتبُت على حروؼ اؽبجاء يف أظباء ا
اسػػػػهل تنػػػػاواًل، أو علػػػػى القبائػػػػل، أو السػػػػابقة يف اإلسػػػػبلـ، أو الشػػػػرافة النسػػػػبية، أو غػػػػَت ذلػػػػك، وقػػػػد 
يقتصر يف بعضها على أحاديث صحايب واحد، كمسند أيب بكر، أو أحاديث صباعة مػنهم، كمسػند 

ند اؼبقلػػػُت، ومسػػػند الصػػػحابة األربعػػػة أو العشػػػرة، أو طائفػػػة ـبصوصػػػة، صبعهػػػا وصػػػف واحػػػد، كمسػػػ
 .ٔٙ-ٓٙالذين نزلوا مصر، إىل غَت ذلك.  الرسالة اؼبستطرفة ص

اؼبعػػاجم : صبػػع معجػػم، وىػػو يف اصػػطبلحهم )أىػػل اغبػػديث( مػػا تػػذكر فيػػو علػػى ترتيػػب الصػػحابة أو ( ٔ)
فة الشػيوخ أو البلػداف أو غػَت ذلػك، والغالػب أف يكونػوا مػرتبُت علػى حػروؼ اؽبجػاء. الرسػالة اؼبسػػتطر 

 .ٖ٘ٔص
اؼبصػنفات، مفردىػػا مصػػنف، وىػو كتػػاب مرتػػب علػى األبػػواب الفقهيػػة، كالسػنن إال أنػػو أصػػل مادتػػو   (ٕ)

اؼبرفوع واؼبوقوؼ واؼبقطوع، فهػو ىبتلػف عػن كتػب السػنن يف أنػو لػيس مقصػوراً علػى اؼبرفػوع، وىبتلػف 
 .ٓٗػٜٖعن اؼبوطآت يف أنو يدخل فيو اؼبقطوعات.وانظر الرسالة اؼبستطرفة ص

اؼبوطػػآت ىػػي كتػػب مرتبػػة علػػى األبػػواب الفقهيػػة كالسػػنن، لكػػن يػػورد فيهػػا اؼبوقػػوؼ أصػػبلً يف البػػاب،  (ٖ)
 خببلؼ السنن فإف األصل فيها ىو اؼبرفوع.

كتػػػػب اعبوامػػػػع، واحػػػػدىا جػػػػامع، تطلػػػػق علػػػػى الكتػػػػب الشػػػػبيهة ابؼبصػػػػنفات، وتطلػػػػق علػػػػى الكتػػػػاب   (ٗ)
العقيدة، والفقو، والرقائق، والفنت واؼببلحػم، والتػاريخ اؼبشتمل على اؼبرفوع يف شبانية مقاصد: التوحيد و 

 .ٕٗانظر الرسالة اؼبستطرفة ص .وبدء اػبلق، والسَتة النبوية، والتفسَت، واؼبناقب والفضائل
كتػػب السػػنن ىػػي يف اصػػطبلحهم الكتػػب اؼبرتبػػة علػػى األبػػواب الفقهيػػة مػػن اإليبػػاف والطهػػارة والصػػبلة   (٘)

هػػػا شػػػيء مػػػن اؼبوقػػػوؼ، ألف اؼبوقػػػوؼ ال يسػػػمى يف اصػػػطبلحهم سػػػنة، والزكػػػاة إىل آخرىػػػا، ولػػػيس في
 .ٕٖويسمى حديثاً. الرسالة اؼبستطرفة ص



 .(ٕ)واؼبست رجات
 . (ٖ)واألجزاء
 .(ٗ)والفوائد

 ولكل نوع من ىذه التصنيف أصولو اليت تعرؼ من تعريفو. 
 : (٘)وللتصنيف أطر وىي 

يبُت ومشاؿ، ويطلق على الظهر  ملتو،  : وىو يف اللغة: مكتنفا الصلب عنادلنت
ويقصد بو الكتاب الذي يفرد عبمع أصوؿ اؼبسائل يف فن ما، أو ابب ما. 
وىذه الكلمة  ذا اؼبعٌت من اؼبولد الذي مل يعرفو العرب، وىو فبا نقلو العرؼ، 

_________________________ 
= 

كتب اؼبستدركات، واحدىا اؼبستدرؾ، وىو الكتاب الذي أيٌب مصػنفو إىل أحاديػث تػدخل يف شػرط   (ٔ)
 مصنف آخر فيجمعها استدراكاً عليو.

ج عنػػػدىم أف أيٌب اؼبصػػػنف إىل الكتػػػاب، في ػػػرج كتػػػب اؼبسػػػت رجات، واحػػػدىا مسػػػت رج، واؼبسػػػت ر   (ٕ)
أحاديثو أبسانيد لنفسو من غَت طريػق صػاحب الكتػاب، فيجتمػع معػو يف شػي و أو يف مػن فوقػو ولػو 
يف الصػحايب، مػع رعايػة ترتيبػو ومتونػو وطػرؽ أسػانيده، وشػرطو أف ال يصػل إىل شػيخ أبعػد حػىت يفقػػد 

زَيدة مهمة، وردبا أسقا اؼبسػت رج أحاديػث مل هبػد  سنداً يوصلو إىل األقرب، و إال لعذر من علو أو
لػػو  ػػا سػػنداً يرتضػػيو، وردبػػا ذكرىػػا مػػن طريػػق صػػاحب الكتػػاب. وقػػد يطلػػق اؼبسػػت رج عنػػدىم علػػى  

 .ٖٔكتاب است رجو مؤلفو، أي صبعو من كتب ـبصوصة" الرسالة اؼبستطرفة ص
ث اؼبرويػػػػة عػػػػن رجػػػػل واحػػػػد مػػػػن األجػػػػزاء اغبديثيػػػػة، ومفردىػػػػا جػػػػزء، واعبػػػػزء عنػػػػدىم أتليػػػػف األحاديػػػػ (ٖ)

الصػػحابة أو مػػن بعػػدىم، وقػػد ىبتػػاروف مطلبػػاً جزئيػػاً مػػن اؼبطالػػب اؼبػػذكورة يف صػػفة اعبػػامع فيصػػنفوف 
 .   ٙٛفيو مبسوطاً. انظر الرسالة اؼبستطرفة ص

الفوائد: ىي األحاديث والرواَيت اليت يغلب على ظن ادث أ ػا عنػده وليسػت عنػد غػَته. ولػذلك ( ٗ)
، وتعليػػػػق اؼبعلمػػػػي علػػػػى الفوائػػػػد ا موعػػػػة ٜ٘هػػػػا الغرائػػػػب. وانظػػػػر الرسػػػػالة اؼبسػػػػتطرفة صيغلػػػػب علي

 .ٕٛٗللشوكاين ص
انظػػر يف ىػػذا كتػػاب : "اؼبنػػاىج واألطػػر الت ليفيػػة يف تراثنػػا"، مػػد بػػن لطفػػي الصػػباغ، طبػػع  اؼبكتػػب ( ٘)

 ىػ.٘ٓٗٔاإلسبلمي، الطبعة األوىل 



 . (ٔ)تشبيهاً لو ابلظهر يف القوة واالعتماد
 و ال بد من أف يتوفر يف اؼبنت :

 ؼبباحث العلم أو الباب اؼبفرد فيو كلو. الشموؿ
 عدـ التفصيل فتذكر فيو رؤوس اؼبسائل فقا.  
 .(ٕ)اإلهباز يف العبارة، والتمثيل ابختصار  

 ومن أنواع اؼبتوف العلمية : 
: إذ اؼبتوف إّما تكوف نثرًا أو شعراً، واؼبنظومات غالبًا ما تكوف على حبر ادلنظومة 

 ر أخر،.الرجز، وقد تكوف على حبو 
و اؼبتػػػوف النثريػػػة والشػػػعرية إّمػػػا أف تكػػػوف ؼبسػػػائل العلػػػم مطلقػػػاً، وإّمػػػا أف تكػػػوف 

 ؼبسائل العلم من خبلؿ كتاب معُت فيو. 
: وىو مقابل للمنت، واؼبقصود فيو تفسَت عبارة اؼبنت، وتفصيل ؾبمبلتو، الشرح

 وتوضيح مبهماتو، وفتح مستغلقاتو، وتبيُت إشاراتو، وبسا ذلك.
 لو أساليب وىي التالية: والشرح 
الشرح اؼبمزوج، حيث يبزج الشارح كبلمو مع اؼبنت، ويبيز اؼبنت إما ابلتحبَت،  - 

 أو بوضعو بُت قوسُت، أو ابؼبغايرة يف اػبا، أو اللوف، أو بوضع خا فوقو .
الشرح ابستعماؿ، )قاؿ:( ، و )أقوؿ(؛ فػ )قاؿ( لكبلـ اؼبنت، و)أقوؿ(  - 

 لكبلـ الشرح.

                                           

 شػفاء الغليػل فيمػا يف كػبلـ العػرب مػن الػدخيل، لشػهاب الػدين معجم األلفاظ والًتاكيب اؼبولدة، يف( ٔ)
ىػػػػػ(، ربقيػػػػق وصػػػػنعة د. قصػػػػي اغبسػػػػُت، دار الشػػػػماؿ ٜٙٓٔ -ىػػػػػ ٜٚٚأضبػػػػد اػبفػػػػاجي اؼبصػػػػري، )

 .٘٘ٗـ. صٜٚٛٔللطباعة، بَتوت لطبعة األوىل 
ىػػػ. ٘ٓٗٔاألوىل اؼبنػػاىج واألطػػر الت ليفيػػة يف تراثنػػا/ دمحم لطفػػي الصػػباغ/ اؼبكتػػب اإلسػػبلمي/ الطبعػػة ( ٕ)

 .  ٕٚص



شرح ابستعماؿ )قولو( للمنت. ويف ىذه الطريقة يقتصر الشارح على ال - 
 الكبلـ اؼبشروح، فبل يورد صبيع اؼبنت، خببلؼ الطريقتُت السابقتُت.

الشرح ابستعماؿ )صػ( للمنت، وىي من كلمة "اؼبصنف"، و )شػ( وىي من  - 
 . (ٔ)كلمة "الشرح"

ؼبنت أصبًل، إمبا يشرح فكرة ومن أساليب الشرح ما يلتـز فيو الشارح إبيراد ا - 
الكتاب، يف كل مسائلو مس لة مس لة، كما تراه يف اؼبذكرة يف أصوؿ افقو 

 للشنقيطي.
: وىو كاؼبنت، ابعتبار كتاب معُت، إال أف اؼبقصود فيو صبع مسائل كتاب ادلختصر 

من الكتب، بعبارة موجزة، شاملة عبميع مسائلو، فهو منت ابعتبار صبعو 
يف الكتاب، وىو ـبتصر ابعتبار أنو ال يشمل صبيع مسائل العلم  ؼبسائل العلم

ابلضرورة، إال إذا كاف الكتاب األصلي شامبًل ؽبا؛ فكل منت ـبتصر وليس كل 
ـبتصر متناً؛ وذلك ألف ]كلمة ـبتصر شاع استعماؽبا للكتاب ىبتصر وتستل 

يطلق على مادتو من كتاب آخر مطوؿ، ولكن ال تعٍت ىذا اؼبعٌت دائماً، فقد 
الكتاب )ـبتصرا( ال ابؼبعاين السابقة؛ الشتمالو على أىم اؼبعلومات يف ذلك 
الفن أبخصر العبارات، وأوجزىا، دوف أف يكوف اختصارًا من كتاب معُّت، 
مثل: كتاب ـبتصر القدوري يف فقو اغبنفية، أتليف العبلمة الفقيو الشيخ أضبد 

إسحاؽ اؼبالكي ىػ(، وـبتصر سيدي خليل بن ٛ٘ٗالقدوري )ت
ىػ( يف فقو اؼبالكية، وـبتصر اػبرقي أتليف أيب القاسم عمر بن ٚٙٚ)ت

 فقو اغبنابلة.ىػ( يف ٖٖٗحسُت اػبرقي )ت
ىػ(، يف علم اغبديث، واؼب تصر يف علم ٙٔٛ]وـبتصر الشريف اعبرجاين )ت 

                                           

ىػػػ. ٘ٓٗٔاؼبنػػاىج واألطػػر الت ليفيػػة يف تراثنػػا/ دمحم لطفػػي الصػػباغ/ اؼبكتػػب اإلسػػبلمي/ الطبعػػة األوىل  (ٔ)
 .ٚٗ-ٜٖص



 ىػ(.[ ٜٚٛاألثر ي الدين الكافيجي )ت
عليها ىذا العنواف ابتداء بذلك اؼبعٌت، صبيع ىذه الكتب الفقهية وغَتىا أطلق  

 .(ٔ)وليست يف اغبقيقة اختصاراً لكتاب معُت[
. واؼبقصود يف اصطبلح التدوين: (ٕ): اغباشية الناحية، ومنو حاشية الكتاب احلاشية

ما يوضع على الكتاب من تعليقات، ليست من صلب موضوع الكتاب،  
موضوع لو تعلق ما دبا يف كإعراب صبلة، أو بياف تركيب، أـ استطراد يف 

الشرح، وكبو ذلك. و ليس من شرط اغباشية شرح األصل، أو شرح الشرح. 
 .(ٖ)وىي يف الغالب تكوف على الشروح، واندرا ما تكوف على اؼبتوف

: وىو ما يقولو اؼبدرس أثناء الدرس، يكتبو الطالب برأس القلم على اؼبوضع  التقرير
ًا لعبارات مرذبلة، وردبا أعدىا مكتوبة قبل اؼبشروح. ويكوف يف الغالب تقييد

. و ىو كاغباشية على الشرح (ٗ)الدرس. وغالبًا ما يكوف التقرير على اغباشية
أو اؼبنت، و ىبتلف عنها يف ىيئتو، وطولو إذ الغالب عليو القصر، وأنو يف 

 عبارات موجزة سريعة.
 

                                           

مػػػنهج البحػػػث يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي خصائصػػػو ونقائصػػػو ص    ، لعبػػػدالوىاب أبػػػو سػػػليماف، اؼبكتبػػػة ( ٔ)
، الطبعة األوىل   ىػ.ٙٔٗٔاؼبكية، دار ابن حـز

 .ٕٓٔمعجم األلفاظ والًتاكيب اؼبولدة ص( ٕ)
ىػػػػ. ٘ٓٗٔاؼبنػػاىج واألطػػػر الت ليفيػػة يف تراثنػػػا/ دمحم لطفػػي الصػػػباغ/ اؼبكتػػب اإلسػػػبلمي/ الطبعػػة األوىل (ٖ)

 .ٖ٘-ٕ٘ص
ىػػػػ. ٘ٓٗٔاؼبنػػاىج واألطػػػر الت ليفيػػة يف تراثنػػػا/ دمحم لطفػػي الصػػػباغ/ اؼبكتػػب اإلسػػػبلمي/ الطبعػػة األوىل (ٗ)

 .ٜ٘ص



 أنواع ادلناىج العلمية
 

 صبع وترتيب اؼبادة وتنظيمها. يقصد بػ )اؼبنهج العلمي( طريقة
 وصبع اؼبادة موضوع البحث يكوف على أحد الصور التالية:

 صبع استقرائي. -
 صبع عشوائي. -
 صبع انتقائي. -

واعبمػػػع االسػػػتقرائي إّمػػػا أف يتتبػػػع فيػػػو صبيػػػع األفػػػراد، فيكػػػوف  مػػػاً، وإّمػػػا أف يتتبػػػع 
 مػػاً و ال أغلبيػػاً فهػػو أغلػػب أفػػراد اؼبوضػػوع، فيكػػوف صبعػػاً أغلبيػػاً، وإّمػػا أف يكػػوف ال 

 انقص.
واعبمػػع العشػػوائي هبمػػع فيػػو بعػػ  األفػػراد بػػدوف ضػػابا معػػُت، وبػػدوف أف يشػػمل 

 اعبميع أو األغلب.
واعبمػػػع االنتقػػػائي ينتقػػػي مػػػن أفػػػراد اؼبوضػػػوع بعضػػػهاً ابعتبػػػار ضػػػابا معػػػُت يضػػػعو 

 ويلتـز بو. 
 واعبمع االستقرائي التاـ واألغليب نتائجو تكوف دقيقة.

 نتقائي ولكن يف حدود الضابا الذي صبع على أساسو.وكذا اال
 وأبعدىا عن الدقة والضبا الدراسة اؼببنية على صبع عشوائي.

والكيفية اليت يتم  ػا معاعبػة اؼبعلومػات وعرضػها للوصػوؿ للحقيقػة يف موضػوع مػا 
 ال زبرج عن الطرؽ التالية:

 اؼبنهج التجرييب. -
 اؼبنهج التحليلي. -
 تداليل.اؼبنهج ال ىاين االس -



 اؼبنهج العرضي الوصفي. -
 ويبكن التفصيل يف عرضها كما يلي:

 اؼبنهج التجرييب. -
  اؼبنهج االستداليل. -
 اؼبنهج االستنباطي. -
 اؼبنهج العرضي الوصفي. -
 اؼبنهج االسًتدادي. -
 اؼبنهج الواثئقي. -
 اؼبنهج التحليلي . -
 اؼبنهج اؼبقارف. -

إىل اغبقيقػػة يف اؼبوضػػوع فهػػذه منػػاىج علميػػة يبكػػن أف يسػػلكها الباحػػث للوصػػوؿ 
 الذي يريد حبثو ودرسو. ولنتكلم عن كل واحد منها ؛ 

 ادلنهج التجرييب
ىو الذي يعتمد على التجربة ك ساس للوصوؿ إىل اغبقيقة، وعادة ما يستعمل يف 

؛ إذ يعتمػػػد علػػػى اػبطػػػوات الطبيعيػػػة الػػػيت ربتػػػاج إىل ذبربػػػة ومشػػػاىدة واختبػػػارالعلػػػـو 
 التالية : 

 ىل : اؼبشاىدة واؼببلحظة.اػبطوة األو 
 اػبطوة الثانية : وضع الفرضيات لتفسَت ىذه اؼبشاىدة.

 اػبطوة الثالثة : إخضاع الفرضيات لبلختبار عن طريق التجربة اؼبعملية.
 اػبطوة الرابعة : وضع القانوف.

 .الشرعية وىذا اؼبنهج ال ؾباؿ لو يف الدراسات النظرية
 )الربىاين( ادلنهج االستداليل



 الذي يعتمد الدليل ال ىاين أساساً للوصوؿ إىل اغبقيقة.  ىو
 والدليل ال ىاين ىو اؼب خوذ من اؼبنطق األرسطي.

وىػػػذا اؼبػػػنهج يسػػػتعمل عػػػادة يف الرَيضػػػيات وقػػػوانُت الفيػػػزَيء وكبوىػػػا. ويػػػدخل يف 
 ابب القياس ومسالك العلة، يف أصوؿ الفقو. 

 ادلنهج االستنباطي )القياسي( 
أساس استنباط أوجو الشبو بُت اؼبتماثبلت، ليعطػي بعضػها حكػم  وىو يقـو على

  بع . وعليو فهو يدخل ربت اؼبنهج االستداليل.
 ادلنهج العرضي الوصفي 

حيث يقـو الباحث ابستعراض ووصػف أفػراد اؼبوضػوع علػى تنظػيم وترتيػب يضػعو 
 لو، أو حبسب ما ىو عليو يف اعبهة اليت يرجع إليها.

ي نتيجة حبث و ال يوصل إىل حقيقة مطلوبػة إال إذا اسػتعمل وىذا اؼبنهج ال يعط
 معو اؼبنهج اؼبقارف، أو اؼبنهج التحليلي، أو اؼبنهج االستنباطي.

 ويستعمل عادة مثل ىذا اؼبنهج يف الدراسات الشرعية واألدبية، مع غَته.
 ادلنهج االسًتدادي

ا، ٍب يقـو بعرضها،  يقـو الباحث ابسًتداد عناصر اؼبوضوع من اعبهة اليت ىي فيه
كما يصنع يف الوقائع التارىبية، و القصائد الشػعرية، والنصػوص النثريػة، وىػذا اؼبػنهج 
ال يعطػػػي نتيجػػػة حبػػػث، و ال يوصػػػل إىل حقيقػػػة إال إذا كػػػاف معػػػو اؼبػػػنهج اؼبقػػػارف أو 

 اؼبنهج التحليلي أو اؼبنهج االستنباطي.
 ادلنهج الواثئقي

ة، عػػػن اؼبوضػػػوع، و هبعلهػػػا ىػػػي موضػػػوع يقػػػـو فيػػػو الباحػػػث بعػػػرض واثئػػػق مطولػػػ
البحث، فهو يسرد ىػذه الواثئػق ويسػوقها، و ال أيخػذ ظبػة البحػث إال إذا كػاف معػو 

 اؼبنهج اؼبقارف أو اؼبنهج التحليلي أو اؼبنهج االستنباطي.
ويبلحظ أف اؼبناىج الثبلثة : اؼبنهج االسًتدادي، واؼبنهج العرض الوصفي واؼبنهج 



ىل حػػد كبػػَت، وبينهػػا تػػداخل، إىل درجػػة أنػػو يبكػػن أف ذبعػػل ربػػت الػػواثئقي متشػػا ة إ
 اسم واحد فيقاؿ مثبًل : اؼبنهج الوصفي االسًتدادي الواثئقي!

 ادلنهج التحليلي
يعتمػػد علػػى بيػػاف أجػػزاء اؼبوضػػوع، ٍب يتػػدرج منػػو إىل بيػػاف أجػػزاء أفػػراد اؼبوضػػوع، 

اختيػػار األسػػئلة اؼبناسػػبة وعبلقػػة الفػػرد ابؼبوضػػوع، وعبلقػػة األفػػراد بعضػػها بػػبع ، مػػع 
 لئلجابة عنها، للوصوؿ إىل اؽبدؼ. 

 ادلنهج ادلقارن
يقـو على أساس اؼبوازنة بُت شيئُت، في خذ موضوع البحث وأفراده ويقارنو بغَته، 

 ليصل من وراء ذلك إىل النتيجة. وىو يدخل ربت اؼبنهج التحليلي.
 تنبيو وتذنيب :

اسب مع أي موضوع ، فقد يوجد موضػوع ( من البدىي أف ىذه اؼبناىج ال تتنٔ
يصػػػلح أف يبحػػػث أبكثػػػر مػػػن مػػػنهج، وقػػػد يوجػػػد موضػػػوع ال يصػػػلح أف يبحػػػث إال 

 دبنهج معُت منها دوف غَته، ووبدد ذلك األمور التالية:
 طبيعة اؼبوضوع. -
 ىدؼ الباحث من الدراسة. -
 الش صية العلمية للباحث. -

ية وأدبيػة ال يصػػلح فيهػػا اؼبػػنهج وعلػى كػػل حػػاؿ، فػػإف الدراسػات النظريػػة مػػن شػػرع
 التجرييب.

( دقة نتيجة البحث زبتلف من منهج آلخر، حبسب مناسبة اؼبػنهج للموضػوع، ٕ
 وحبسب ربقق اعبمع واالستقراء ألفراد اؼبوضوع.

وسبق التنبيو إىل أف اؼبنهج العرضي الوصفي واالسًتدادي والواثئقي ال يؤدَيف إىل 
ثػػػُاًإ إال إذا أنضػػاؼ إليػػو منهجػػػاً آخػػر، كػػػاؼبنهج نتيجػػة علميػػة، تصػػػلح أف تسػػمى حب

 التحليلي.



 معيةأنواع البحوث اجلا
 

 البحوث يف اجلامعة ىي التالية:
 البحث الصفي

 البحث التكميلي للبكالوريوس )حبث التخرج(.
 حبث ادلاجستَت.
 حبث الدكتوراه.

 حبث الًتقية.
 ولبياف ذلك أقوؿ: 

 البحث الصفي 
رس اؼبادة بو الطبلب يف مرحلة البكالوريوس، وذلك ىو البحث الذي يكلف مد

 لغرضُت :
األوؿ : أف يتقن الطالب اؼبادة، ويعرؼ أك  قدر من مراجعها والكتب اؼبصنفة 

 ؛ وذلك أف إتقاف العلم يكوف إبحد، الطرؽ التالية:فيها
 بتدريسو، أو ابلعمل بو، أو ابلكتابة فيو.

عػػػػت الػػػػوزير ابػػػػن ىبػػػػَتة يقػػػػوؿ: ىػػػػػ( رضبػػػػو هللا، ظبٜٚ٘قػػػػاؿ ابػػػػن اعبػػػػوزي )ت
 "وبصل العلم بثبلثة أشياء:

أحدىا: العمل بو، فإف من كلف نفسو التكلم ابلعربية دعاه ذلك إىل حفظ 
 النحو، ومن س ؿ عن اؼبشكبلت ليعمل فيها دبقتضى الشرع تعلم.

 والثاين : التعليم؛ فإنو إذا علم الناس كاف أدعى إىل تعليمو.
؛ فإنو ىبرجو إىل البحث، و ال يتمكن من التصػنيف والثالث : التصنيف فيو



 .(ٔ)من مل يدرؾ غور ذلك العلم الذي صنف فيو"اىػ
وال يقصد ابلبحث الصفي أف يكوف مصنفًا يف العلم نفسو، بقدر ما يقصد إىل 

 تعليم الطالب كيفية البحث فيو، وتوقيفو على مصادره ومراجعو.
 يت يضيق الوقت دوف درسها.الثاين: استكماؿ بع  مفردات اؼبنهج، ال

وقد أيٌب تكليف الطالب ابلبحث الستكماؿ مفردات مستو، معُت، عند إرادة 
 معادلتو دبقرر يف قسم آخر، أو جامعة أخر،.

 والعادة أف البحث وبسب ضمن درجة أعماؿ السنة.
و ال يطلب يف ىذا البحث العمق أو وجود صبيع اؼبواصفات ؼبنهجية كتابة 

 البحث العلمي.
 وعادة ال يقل عدد صفحات ىذا البحث عن طبس ورقات.

 وربسب درجتو ضمن درجة أعماؿ السنة.
 البحث التكميلي يف البكالوريوس

وىذا البحث يكلف بو الطالب من ضمن متطلبات الت رج يف بع  األقساـ، 
 حيث وبتسب ضمن ساعات الت رج.

منهجية كتابة  وعادة يكوف ىذا البحث أعمق من البحث الصفي، ويراعى فيو
 البحث العلمي، وال يقل عدد صفحاتو عن ستُت صفحة.

 ويكوف موضوعو ضمن الت صص الدقيق للطالب.
 وقد ُيسمى ىذا البحث يف بع  الت صصات بػ )مشروع الت رج(.

 حبث ادلاجستَت
 لنيل درجة اؼباجستَت يف الت صص.

علومات يطلب فيو إبراز قدرة الطالب على البحث يف الت صص، وصبع اؼب
                                           

 (.ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٔات اغبنابلة )ذيل طبق( ٔ)



وعرضها، وترتيبها وتنظيمها، مع اؼبعرفة دبنهجية كتابة البحث العلمي، والدراية 
 ابؼبراجع األصلية للمعلومات اليت يوردىا يف حبثو.

وقد يكوف حبث اؼباجستَت تكميلي لنيل الدرجة وقد يكوف أساسي، حسب 
 لوائح األنظمة وتفسَتىا لد، اعبامعات والكليات.

ىذه اؼبرحلة تكميلي فإف األصل يكوف يف الدراسة يف السنة فإذا كاف البحث يف 
 اؼبنهجية، فيحسب للبحث مثبًل ثبلثوف درجة، وللدراسة سبعوف درجة.

 وقد يكوف األمر ابلعكس فيكوف البحث أصلي.
وعلى الطالب إبراز قدرتو على العرض، ويظهر ش صيتو العلمية ما أمكن يف 

 مواضع اؼبناقشة من البحث.
 توراهحبث الدك

 لنيل درجة الدكتوراه يف الت صص.
يطلب فيو من الباحث زَيدة على ما يف درجة اؼباجستَت، أف وبرر مسائل 
اؼبوضوع، ويرجح يف مواضع االختبلؼ، مع قدرة على الصياغة العلمية، والدقة يف 

 العبارة، والدراية العميقة ابلت صص.
 نظيم وعرض.وعادة ال يسمح أبف تكوف ظبة اؼبوضوع ؾبرد صبع وت

 حبث الًتقية
يشًتط لنيل مرتبة أستاذ مشارؾ ومن ٍب أستاذ، أف يقـو الدكتور بعدد من 
األحباث يف الت صص، ال تكوف جزءًا من حبث اؼباجستَت أو الدكتوراه. وال تزيد 
عدد صفحات البحث عن سبعُت صفحة. ويكوف منشورًا يف إحد، ا بلت 

 فات كتابة البحث العلمي.العلمية اكمة. ويراعى فيو مواص



 أىم خصائص البحث العلمي 
 

يقصد بذلك األمور اليت إذا مل تتوفر يف البحث يفقد ظبة العلمية واألكاديبية؛ لذا 
كاف البد من تفصيل القوؿ يف ذكر ىذه اػبصائص حىت تتبُت ىذه األمور يف 

 الذىن، ف قوؿ:
 البد يف البحث العلمي من اجتماع األمور التالية:

 األصالة. (ٔ
 اؼبوضوعية. (ٕ
 األسلوب واللغة. (ٖ
 اؼبنهجية. (ٗ
 اعبدة يف البحث. (٘
 التوثيق. (ٙ
 خصوصية التناوؿ. (ٚ

 وإليك البياف :
 األصالة

 البد يف البحث العلمي من توفر صفة األصالة فيو؛ وذلك يف اعبهات التالية:
أصالة اؼبوضوع، حبيث يكوف من مسائل العلم الذي البحث فيو، فبل أيت  ( أ

 وضوع خارج مسائل العلم، وهبعلو موضوع البحث.الباحث إىل م
أصالة العبارة، فبل يستعمل عبارات غَت عبارة العلماء يف البحث، كمن   ( ب

يورد البحث بعبارات خيالية أو عامية أو أبسلوب الكتاابت الصحفية، أو 
يكتب بغَت عبارة أىل الفن، فإف ىذا ال يبثل األصالة اؼبطلوبة يف البحث 

 العلمي.
ة اؼبصادر واؼبراجع، فبل ينب حبثو على مراجع غَت أصيلة يف الفن، أصال  ( ت



فَتجع يف كل علم إىل كتبو، متوخيًا كتب العلماء األولُت، فإ ا األساس يف  
كل فن، واإلحالة إليها أوىل من اإلحالة إىل كتب اؼبت خرين، ويتتبع اؼبعلومة 

 من كتب الفن. من مصدرىا أوىل من أف ينقلها بواسطة، ولو كاف الوسيا
 ادلوضوعية
 يقصد  ا أف يتوفر يف البحث األمور التالية:

 أ ( أف يكوف البحث جامعاً ألفراد اؼبوضوع مانعاً من دخوؿ غَتىا فيو.
 ب( أف يكوف الباحث متجرداً للدليل، فبل تعصب و ال ىو،.

ج( أف يكوف الباحث دقيقًا يف عباراتو، فبل يعمم يف موضع الت صيص، و ال 
 مل يف موضع البياف، و ال يبهم يف موضع التعيُت، وىكذا.هب

د( أف يورد ما لو وما عليو يف البحث، فإف أىل السنة يوردوف الذي ؽبم والذي 
 عليهم، خببلؼ أىل البدع فبل يوردوف إال الذي ؽبم.

 ىػ( أف يكوف ىدؼ البحث واضحاً ؿبدداً، فبل يستطرد وىبرج عن اؼبقصود.
 عن العاطفة يف نقاشو ورده وإيراده.  و( أف يكوف بعيداً 

ز( أف يكوف يف حبثو معتمدًا على الدليل ال على ؾبرد العاطفة، فإف البحث ال 
ىبلو من عاطفة، ولكن ما يؤثر على اؼبوضوعية أف يبٌت الباحث بع  
جوانب اؼبوضوع على ؾبرد العاطفة دوف دليل. فبل مكاف لدليل شعري أو 

 ف. لسفسطة، إمبا دليل وبرىا
ىػ( رضبو هللا: "القياسات الفقهية خطابية وجدلية، ال ٛ٘ٚقاؿ اؼبقري )ت

 سوفسطائية وشعرية.
ويف كوف شيء منها برىانيًا ظاىر كبلـ ابن اغباجب نفيو، واألصبهاين إثباتو 
وىو األقرب. واتفقوا على خروج كل ما ىو ضروري من الدِّين عن حد 



 .(ٔ)الفقو"اىػ
 األسلوب واللغة

 بحث وأسلوبو من أىم أركاف البحث العلمي.لغة ال
ويقصد ابألسلوب : طريقة الكتابة، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ 

 .(ٕ)وأتليفها للتعبَت  ا عن اؼبعاين قصد اإليضاح والت ثَت
والكاتب حُت يريد الكتابة يف موضوع هبب عليو أّواًل أف ىبتار األفكار اليت يريد 

حقق أحد مقاصد الت ليف فيها، ٍب هبمع ما يتعلق  ذه األفكار، ويقسمو أداءىا لت
على أساس خطة اؼبوضوع، مراعيا )اؼبنهجية( يف ذلك، ٍب يبدأ التعبَت والصياغة 
ؽبذه األفكار يف كل فصل ومبحث، ابأللفاظ البلئقة بو؛ فإذا ما فعل ذلك فقد 

 .(ٖ)حصل على األسلوب
 ويشمل األسلوب على ما يلي:

 أ ( سبلمة كتابة الباحث من األخطاء النحوية.
 ب ( سبلمة كتابتو من األخطاء اإلمبلئية.

 ج ( بعده عن األلفاظ البذيئة، وخاصة يف مقاـ الردود.
 د ( مراعاتو األدب يف تعاملو مع كبلـ أىل العلم، يف صبيع اؼبقامات.

 لفاظ اؼبسموعة.ىػ( استعمالو عبلمات الًتقيم، ليكسب األلفاظ اؼبكتوبة ظبة األ
 و ( مراعاة حسن اإلنشاء وجودة الًتكيب، وترابا اؼبعاين.

 ز( استعمالو ما يبلئم اؼبوضوع من ألفاظ.

                                           

 (. ربقيق أضبد بن ضبيد، مركز إحياء الًتاث.ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٔالقواعد )( ٔ)
األسػػلوب )دراسػػة ببلغيػػة ربليليػػة ألصػػوؿ األسػػاليب األدبيػػة( أتليػػف أضبػػد الشػػايب، الطبعػػة العاشػػرة ( ٕ)

 ـ، مكتبة النهضة اؼبصرية.ٜٜٛٔ
 .ٙ٘انظر األسلوب ص( ٖ)



 : الت ليف لو ىيئتاف : تذنيب
األوىل : أف تنشيء أنت اؼبوضوع فتستدؿ لو، وتنقل كبلـ العلماء فيو حبسب 

 ما تراه، أو ربيل إليو.
يف على ؾبّرد النقوؿ، فبل تكوف لك عبارة إنشاء، الثانية : أف تقتصر يف الت ل

إمبا لك اختيار وترتيب وتنظيم ووضع عناوين دالة على ؿبتو، النقل، حبسب 
ويف ىذا النوع يكوف اختيارؾ وترتيبك ىو دليل  اؼبوضوع الذي ذبمع فيو. 

عقلك وأسلوبك. وفبن جر، على ىذا الطريق صباؿ الدين القاظبي 
 يف كتابو: "قواعد التحديث"، وكتابو: "إصبلح ىػ( رضبو هللإٖٖٔ)ت

 اؼبساجد من البدع والعوائد".
 ادلنهجية    

اؼبػػراد ابؼبنهجيػػة : طريقػػة صبػػع أفػػراد اؼبوضػػوع وترتيبهػػا، وطريقػػة معاعبػػة مػػا صبعػػو دبػػا 
 يناسبو من التحليل أو اؼبقارنة أو االستنباط، وغَتىا.

 فيطلب يف اؼبنهجية األمور التالية:
مػػػادة علميػػػة بصػػػورة تصػػػلح أف تػػػؤدي إىل نتيجػػػة معتػػػ ة، وىػػػذا يف العػػػادة صبػػػع  -

 يكوف يف اعبمع االستقرائي التاـ أو األغليب، أو يف اعبمع االنتقائي.
ربرير ىذه اؼبادة ودرسها عن طريق اؼبقارنة أو االسػتنباط أو التحليػل أو الػدليل  -

 ال ىاين أو غَتىا.
قسػػػيمات علميػػػة. حبيػػػث يفضػػػي كػػػل عػػػرض اؼبوضػػػوع علػػػى أسػػػاس منطقػػػي وت -

فصل إىل الذي يليو بسبلسة، حىت ينتهي البحث إىل الوصػوؿ إىل اغبقيقػة، دوف أف 
يشػػػعر القػػػارئ بتفكػػػك بػػػُت أجػػػزاء البحػػػث؛ ليكػػػوف ذلػػػك أدعػػػى إىل فهػػػم اؼبوضػػػوع، 

 وحسن ارتباطو يف ذىن القارئ.
بطػػػػة و البػػػػد للباحػػػػث يف صػػػػياغة أفكػػػػاره مػػػػن أف يكتػػػػب أفكػػػػاره يف الفصػػػػل مًتا

متسلسػػلة منطقيػػاً أيخػػذ بعضػػها بػػبع ، حػػىت يصػػل القػػارئ إىل معرفػػة اؼبػػراد ويقػػف 



 عليو بيسر وسهولة ومعقولية.
 اجلدة يف البحث

جدة البحث ىي أف يتحقق فيو أحد مقاصد التصنيف أو أكثر اليت نص عليها 
ىػ( رضبو هللا: "ال ٚٚٓٔالعلماء؛ وىي ما جاء يف قوؿ مشس الدين البابلي )ت

 أحد كتاابً إال يف أحد أقساـ سبعة، و ال يبكن الت ليف يف غَتىا، وىي: يؤلف
 إّما أف يؤلف من شيء مل يسبق إليو في ًتعو.

 أو شيء انقص يتممو.
 أو شيء مستغلق يشرحو.

 أو طويل ىبتصره، دوف أف ىبل بشيء من معانيو.
 أو شيء ـبتلا يرتبو.

 أو شيء أخط  فيو مصنف يبينو.
 .(ٔ)عو"اىػأو شيء مفرؽ هبم

 ويبكن أف يزاد عليو : 
 أو يرد على اؼب الف.

 أو يرجح بُت ـبتلف فيو.
 فعلى الباحث أف ينظر يف حبثو ربقيق شيء من ىذه اؼبقاصد ، وهللا اؼبوفق.

 التوثيق
 ىو أف يذكر الباحث مصدر اؼبعلومة اليت يوردىا.

لثقػػػة، والبحػػػث بػػػدوف مصػػػادر كالرجػػػل بػػػدوف نسػػػب؛ إذ  ػػػذا التوثيػػػق يكتسػػػب ا
 واألصالة، والقوة واغبجة.

 وعليو أف يراعي يف التوثيق األمور التالية:
                                           

 ىػ.ٕٗٛٔ(، طبعة القاىرة ٔٗ/ٗ أعياف القرف اغبادي عشر )بواسطة خبلصة األثر يف( ٔ)



 أف وبيل إىل اؼبصادر األصيلة يف الفن. .ٔ
أف يػػذكر اسػػم الكتػػاب الػػذي وبيػػل إليػػو بوضػػوح. مػػع ذكػػر بيػػاانت النشػػر يف  .ٕ

 فهرست اؼبصادر واؼبراجع.
 ؟ الدقة يف بياف طريقة اإلحالة والتوثيق ىل ىي ابلنص أو ابؼبعٌت .ٖ
 استعماؿ عبلمات الًتقيم اؼبتعلقة بذلك حبسب اغباؿ. .ٗ
أف يعػػدد اؼبصػػدر للمعلومػػة الواحػػدة، فيمػػا وبتػػاج إىل ذلػػك، كتوثيػػق اؼبػػذىب  .٘

 الفقهي، أو الًتصبة، أو اؼبعٌت اللغوي، وكبو ذلك.
 خصوصية التناول 

يقصػػػػد خبصوصػػػػية التنػػػػاوؿ : أف يراعػػػػى الباحػػػػث خصوصػػػػية كػػػػل علػػػػم يف تناولػػػػو 
 ن العلم اآلخر؛ للمسائل ع

فمثبًل : معاين األلفاظ يف اللغة غَته يف تفسَت القرآف العظيم، ولذلك نبػو العلمػاء 
 إىل أنو ليس كل ما ساغ يف معٌت اللفظ لغة ساغ تفسَتاً .

ووجػػػػوه اإلعػػػػراب النحػػػػوي، ال ذبػػػػري إبطػػػػبلؽ يف القػػػػرآف الكػػػػرًن، ألنػػػػو ينبغػػػػي أف 
يكػوف متوجهػاً، ولػذلك نبهػوا إىل أنػو  يبلحظ صحة اؼبعٌت التفسَتي لئلعػراب، حػىت

ال يذكر يف تفسَت القرآف الكرًن من وجوه اإلعراب إال ما يصح بو اؼبعػٌت التفسػَتي، 
 .(ٔ)فبل يعرب القرآف بكل ما يسوغ إعراابً 

ومباحػػػػث القػػػػرآف الكػػػػرًن تتنػػػػاوؿ يف علػػػػـو القػػػػرآف ويف علػػػػم أصػػػػوؿ الفقػػػػو، وؽبػػػػا 
 ؿ الفقو.خصوصيتها يف علـو القرآف عنها يف أصو 

ومباحػػػث السػػػنة تتنػػػاوؿ يف علػػػـو اغبػػػديث ويف أصػػػوؿ الفقػػػو ؽبػػػا خصوصػػػيتها يف 
 أصوؿ الفقو عنها يف مصطلح اغبديث.

 واعبهات اليت تظهر فيها خصوصية التناوؿ ىي التالية:
                                           

 .ٗٛٔانظر هتذيب وترتيب اإلتقاف يف علـو القرآف ص ( ٔ)



اعبهػػة األوىل : خصوصػػية التنػػاوؿ مػػن جهػػة مراعػػاة نظػػرة العلػػم ومقصػػده.ويدخل 
 كػػل فػػن حبسػػبو، فػػبل يصػػلح أف تػػذكر الػػراجح يف يف ذلػػك ذكػػر الػػراجح يف اؼبسػػ لة يف

 اؼبس لة عند األصوليُت على طريقة غَتىم، وىكذا.
اعبهة الثانية : خصوصية التناوؿ من جهػة اسػتعماؿ مصػطلحات العلػم يف العبػارة 

 عن اؼبعاين، فإف لكل علم مصطلحاتو اػباصة.
األصػيلة اؼبعتمػدة اعبهة الثالثة :  خصوصػية التنػاوؿ مػن جهػة الرجػوع إىل الكتػب 

 يف الفن.
وقػػػػد ذكػػػػر الفػػػػَتوز آابدي ىػػػػذه األمػػػػور دوف أف يسػػػػميها بػػػػػ )خصوصػػػػية التنػػػػاوؿ( 
وجعلهػػا مػػن شػػروط الػػتعلم والتعلػػيم، فقػػاؿ: "الثالػػث: أف يعلػػم أواًل مرتبػػة العلػػم الػػذي 

 أزمع عليو، وما غايتو، واؼبقصود منو، ليكوف على بينة من أمره.
ستوعباً ؼبسائلو من مبادئو إىل غايتو سالكاً فيو الطريق الرابع: أف أيٌب على ذلك م

 األليق بو، من تصور وتفهم واستثبات ابغبجج.
 اػبامس : أف يقصد فيو الكتب اؼبنتقاة اؼب تارة.

ٍب قػػػاؿ : الشػػػرط اغبػػػادي عشػػػر: أال يػػػدخل علمػػػاً يف علػػػم، ال يف تعلػػػيم و ال يف 
 .(ٔ)مناظرة، فإف ذلك مشوش"اىػ

ذه الشػػروط يف الػػتعلم والتعلػػيم، قػػد أحػػاط دبػػا ظبيتػػو : خصوصػػية وىػػو رضبػػو هللا  ػػ
 التناوؿ!

ىػػػذا، وعلػػػى الباحػػػث أف يراعػػػي ىػػػذه األمػػػور ؾبتمعػػػة ليكتسػػػب حبثػػػو اػبصػػػائص 
 العلمية للبحوث، وهللا اؼبوفق.

                                           

 (.ٜٗ/ٔبصائر ذوي التمييز )( ٔ)



 أىم ضوابط التأليف والبحث يف الدراسات الشرعية
 ومساتو عند السلف

 
عية ظبػػات جػػر، عليػػو العلمػػاء، اتباعػػاً ؼبػػنهج للتػػ ليف والبحػػث يف الدراسػػات الشػػر 

 السلف رضواف هللا عليهم.
 وىذا اؼبنهج يف الت ليف فبا يبيز أىل السنة واعبماعة عن غَتىم من اؼب الفُت.

 ولعل من أىم ظباتو األمور التالية : 
 أ ( االعتماد على الكتاب والسنة وآاثر السلف. 

روع، والنسػك اؼبشػروع مػ خوذ عػن أصػػحاب قػاؿ ابػن تيميػة رضبػو هللا: "العلػم اؼبشػ
رسػػػػوؿ هللا أ، وأّمػػػػا ماجػػػػاء عمػػػػن بعػػػػدىم فػػػػبل ينبغػػػػي أف هبعػػػػل أصػػػػبًل، وإف كػػػػاف 

 صاحبو معذوراً، بل م جوراً الجتهاد أو تقليد.
فمن بٌت الكبلـ يف العلػم: األصػوؿ والفػروع، علػى الكتػاب والسػنة واآلاثر اؼبػ ثورة 

أصػػػاب طريػػػق النبػػػوة. وكػػػذلك مػػػن بػػػٌت اإلرادة والعبػػػادة والعمػػػل عػػػن السػػػابقُت فقػػػد 
والسماع اؼبتعلق أبصوؿ األعماؿ وفروعها من األحواؿ القلبية واألعماؿ البدنية على 
اإليباف والسػنة واؽبػدي الػذي كػاف عليػو دمحم أ وأصػحابو فقػد أصػاب طريػق النبػوة. 

 وىذه طريق أئمة اؽبد،.
أضبد إذا ذكر أصوؿ السنة قاؿ: ىػي التمسػك دبػا كػاف عليػو أصػحاب ذبد اإلماـ 

رسػػػػوؿ هللا أ. وَكتَػػػػَب ُكتػػػػب التفسػػػػَت اؼبػػػػ ثور عػػػػن النػػػػيب أ والصػػػػحابة والتػػػػابعُت. 
 وكتب اغبديث واآلاثر اؼب ثورة عن النيب أ والصحابة والتابعُت. وعلػى ذلػك يعتمػد
يف أصػػولو العلميػػة وفروعػػو، حػػىت قػػاؿ يف رسػػالتو إىل خليفػػة وقتػػو: اؼبتوكػػل: "ال أحػػب 
الكػػبلـ يف شػػيء مػػن ذلػػك إال مػػا كػػاف يف كتػػاب هللا، أو يف حػػديث عػػن رسػػوؿ هللا 

 أ أو الصحابة أو التابعُت، ف ّما غَت ذلك فالكبلـ فيو غَت ؿبمود".
واؿ؛ فإنػو اعتمػد يف كتػاب الزىػد علػى اؼبػ ثور عػن وكذلك يف الزىد والرقاؽ واألحػ



األنبيػػاء صػػلوات هللا علػػيهم، مػػن آدـ إىل دمحم، ٍب علػػى طريػػق الصػػحابة والتػػابعُت، ومل 
 يذكر من بعدىم.

وكذلك وصفو آلخذ العلم: أف يكتب "ما جاء عن النيب أ ٍب عػن الصػحابة ٍب 
 .(ٔ)أنت يف التابعُت ـبَت"."اىػ عن التابعُت". ويف رواية أخر،: "ٍب

وال شػػك أف معرفػػة أقػػواؿ السػػلف مػػن الصػػحابة والتػػابعُت وأعمػػاؽبم وإصبػػاعهم بػػل 
 .(ٕ)حىت اختبلفهم، أنفع من معرفة أقواؿ اؼبت خرين وأعماؽبم

وأنػػػت إذا أتملػػػت ذبػػػد كػػػل طوائػػػف وفػػػرؽ األمػػػة امديػػػة تػػػزعم لنفسػػػها أ ػػػا علػػػى الكتػػػاب 
ىذه الفرؽ والطوائف: أف ينظر أيّها على ما كاف عليو الرسػوؿ صػلى هللا والسنة. والفرقاف بُت 

عليو وسلم وأصػحابو، فيتمسػك  ػا؛ إذ ىػي الفرقػة الناجيػة والطائفػة اؼبنصػورة، وىػي اعبماعػة، 
 وىي سبيل اؼبؤمنُت.

َ لَػُو اؽْبُػقاؿ هللا تبارؾ وتعػاىل:  ػَر َسػِبيِل َوَمػْن ُيَشػاِقِق الرَُّسػوَؿ ِمػْن بَػْعػِد َمػا تَػبَػػُتَّ َد، َويَػتَّبِػْع َغيػْ
 . (٘ٔٔ)النساء: اْلُمْؤِمِنَُت نُػَولِِّو َما تَػَوىلَّ َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصَتاً 

 .(ٖ)وقاؿ أ: "عليكم بسنيت وسنة اػبلفاء الراشدين من بعدي"

م القرآف العظيم والسنة النبوية مقّيد بفهم الصحابة رضواف هللا عليهم، ليس ؼبػن بعػدىم ففه
 اػبروج من أقواؽبم، واإلتياف بقوؿ ـبالف ؼبا قالوه!

وقػػػد ذكػػػر الشػػػافعي رضبػػػو هللا، يف كتػػػاب الرسػػػالة القديبػػػة بعػػػد ذكػػػر الصػػػحابة  ، والثنػػػاء 

                                           

 (.ٖٗٙ-ٕٖٙ/ٓٔ( ؾبموع الفتاو، ٔ)
 (.ٕٚ-ٖٕ/ٖٔ( قرر ىذا ابن تيمية يف ؾبموع الفتاو، )ٕ)
 .( حديث حسن عن العرابض بن سارية هنع هللا يضرٖ)

(، والًتمػػذي يف كتػػاب العلػػم ابب مػػا جػػاء يف األخػػذ ابلسػػنة ٕٚٔ،ٕٙٔ/ٗأخرجػػو أضبػػد يف اؼبسػػند ) 
(، وأبػوداود يف كتػاب السػنة، ابب يف لػزـو السػنة، حػديث رقػم ٕٙٚٙواجتناب البدع، حديث رقم )

، (٘ٗ،ٕٗ(، وابػػػػن ماجػػػػة يف اؼبقدمػػػػة، ابب اتبػػػػاع سػػػػنة اػبلفػػػػاء الراشػػػػدين، حػػػػديث رقػػػػم )ٚٓٙٗ)
 والدارمي يف اؼبقدمة ابب اتباع السنة.

 (.ٕ٘٘ٗ(، حديث رقم )ٚٓٔ/ٛواغبديث صححو العبلمة األلباين يف إرواء الغليل ) 



ل علػػم واجتهػػاد، وورع، وعقػػل، وأمػػر اسػػتدرؾ بػػو علػػم، علػػيهم دبػػا ىػػم أىلػػو: "وىػػم فوقنػػا يف كػػ
 واستنبا بو، وآراءىم لنا أضبد، وأوىل بنا من آراءان عندان ألنفسنا وهللا اعلم. 

ومن أدركنا فبن أرضى، أو حكى لنا عنػو ببلػدان؛ صػاروا فيمػا مل يعلمػوا لرسػوؿ هللا فيػو سػنة 
كػػػػػػػذا نقػػػػػػػوؿ إذا اجتمعػػػػػػػوا أخػػػػػػػذان إىل قػػػػػػػوؽبم؛ إف اجتمعػػػػػػػوا. وقػػػػػػػوؿ بعضػػػػػػػهم؛ إف تفرقػػػػػػػوا؛ فه

ابجتماعهم. وإف قاؿ واحدىم ومل ىبالفو غَته أخذان بقولو. فإف اختلفوا أخذان بقوؿ بعضهم، 
 .(ٔ)ومل لبرج من أقاويلهم كلهم"اىػ

 وىذا النهج؛ سبيل سلكو أئمة الدين، وشريعة وردىا اؼبهديوف، السالكوف الصراط اؼبستقيم.
 . و دّر القائل:وىذا ىو العلم الصريح الصحيح

 قال الصحابة ليس خلف فيو العلم ق   ال هللا قال رسولو
 بُت الرسول وبُت رأي سفيو ما العلم نصبك للخالف سفاىة 

 بُت النصوص وبُت رأي فقيو كال وال نصب اخل الف جهالة 
 التشبيو حذراً من التجسيم و ال رّد النص وص تعمداً  و  كال

: "العلم ما جاء بو أصحاب دمحم أ، فما كاف غَت ذلك فليس قاؿ األوزاعي رضبو هللا
 .(ٕ)بعلم"

وقد كاف الزىري رضبو هللا يكتب كبلـ التابعُت وخالفو صا  بن كيساف ٍب ندـ على تركو 
 .(ٖ)ذلك

 وعلى ىذا سار أبو حنيفة النعماف عليو من هللا الرضبة والرضواف. 
: ظبعػػت أاب حنيفػػة ]هنع هللا يضر[ يقػػوؿ: "إذا جػػاء عػػن النػػيب أ فعلػػى قػػاؿ ابػػن اؼببػػارؾ رضبػػو هللا

الػػػرأس والعػػػُت، وإذا جػػػاء عػػػن أصػػػحاب النػػػيب أ لبتػػػار مػػػن أقػػػواؽبم، وإذا جػػػاء عػػػن التػػػابعُت 

                                           

 .ٓٔٔ( اؼبدخل إىل السنن الك ، صٔ)
 (.ٜٕ/ٕ( أخرجو ابن عبدال  يف جامع بياف العلم وفضلو )ٕ)
ابػػػن عبػػػدال  يف جػػػامع بيػػػاف العلػػػم ، و ٚٓٔ، ٙٓٔ( أخرجػػػو اػبطيػػػب البغػػػدادي يف "تقييػػػد العلػػػم" صٖ)

(. بواسػػػػطة تعليػػػػق األخ دمحم انصػػػػر العجمػػػػي علػػػػى بيػػػػاف فضػػػػل علػػػػم السػػػػلف ٚٚ، ٙٚ/ٔوفضػػػػلو )
 .ٜٙص



 .( ٔ)زاضبناىم"
  وأرضاه.وسار عليو مالك بن أنس األصبحي إماـ دار اؽبجرة رضبو هللا وهنع هللا يضر 

: "فيػػو حػػديث رسػػوؿ هللا أ، وقػػوؿ -وقػػد ذكػػر لػػو كتابػػو اؼبوطػػ   -قػػاؿ مالػػك 
الصحابة والتابعُت ورأيهم. وقد تكلمت برأيي على االجتهاد، وعلى ما أدركت عليو 

 . (ٕ)أىل العلم ببلدان ومل أخرج عن صبلتهم إىل غَته"اىػ
 . (ٖ) ورضي عنو وأرضاهوسبيل التزمو الشافعي رضبو هللا

 قاؿ الشافعي رضبو هللا: "العلم طبقات:
 األوىل: الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة. 
 ٍب الثانية : اإلصباع فيما ليس فيو كتاب و ال سنة. 
 و ال نعلم لو ـبالفاً منهم.  والثالثة: أف يقوؿ بع  أصحاب النيب   
  ورضي عنهم.والرابعة: اختبلؼ أصحاب النيب أ 
 واػبامسة: القياس على بع  ىذه الطبقات. 
 .(ٗ)وال يصار إىل شيء غَت الكتاب والسنة ونبا موجوداف وإمبا يؤخذ العلم من أعلى" 
 وىو  ج أضبد بن دمحم بن حنبل رضبو هللا، ورضي عنو وأرضاه. 

 حػديث؛ مل اخػذ فيهػا بقػوؿ أحػد مػن قاؿ أضبد بن دمحم بػن حنبػل: "إذا كػاف يف اؼبسػ لة عػن النػيب أ
 الصحابة و ال من بعدىم خبلفو.

وإذا كػػاف يف اؼبسػػ لة عػػن أصػػحاب رسػػوؿ هللا أ قػػوؿ ـبتلػػف لبتػػار مػػن أقػػاويلهم ومل لبػػرج عػػن  
 أقاويلهم إىل قوؿ غَتىم.

 .(٘)لبتار من أقواؿ التابعُت..."وإذا مل يكن فيها عن النيب أ، و ال عن الصحابة قوؿ؛ 

                                           

 .   ٓٚعن أيب يوسف عن أيب حنيفة، إيقاظ نبم أويل األبصار صٓٔ( أخبار أيب حنيفة للصيمري صٔ)
 (.  ٖٜٔ/ٔ( ترتيب اؼبدارؾ )ٕ)
 يف أّوؿ ىذه األصل، وىذه عبارة أخر، لو. ( سبقت عبارتو هنع هللا يضر ٖ)
 .ٓٔٔ( اؼبدخل إىل السنن الك ، صٗ)
 .ٕٙٚ( اؼبسّودة ص٘)



وقػاؿ دمحم بػن اغبسػػن: "ومػن كػاف عاؼبػػاً ابلكتػاب والسػنة، وبقػػوؿ أصػحاب رسػػوؿ 
هللا أ ودبا استحسن فقهاء اؼبسلمُت، وسعة أف هبتهد رأيو فيمػا ابتلػي بػو، ويقضػي 

جتهػد ونظػر بو ويبضيو يف صػبلتو وصػيامو وحجػو وصبيػع مػا أمػر بػو و ػي عنػو، فػإذا ا
وقػػاس علػػى مػػا أشػػبو ومل أيؿ وسػػعو العمػػل بػػذلك، وإف أخطػػ  الػػذي ينبغػػي أف يقػػوؿ 

 .(ٔ)بو"
 بن اغبسن أيضاً: "العلم على أربعة أوجو:وقاؿ دمحم 

مػػا كػػاف يف كتػػاب هللا النػػاطق، ومػػا أشػػبهو. ومػػا كػػاف يف سػػنة رسػػوؿ هللا صػػلى هللا 
 عليو وسلم اؼب ثورة، وما أشبهها.

 صبع عليو الصحابة رضبهم هللا وما أشبهو.وما كاف فيما أ 
وكذلك ما اختلفوا فيو ال ىبرج عن صبيعو؛ فإف أوقع االختيار فيو على قوؿ فهػو  

 علم تقيس عليو وما أشبهو.
 وما استحسنو عامة فقهاء اؼبسلمُت، وما أشبهو وكاف نظَتاً لو. 
 .(ٕ)ىبرج العلم عن ىذه الوجوه األربعة"اىػ ال قاؿ: و 

ت كلمػػتهم رضبػة هللا علػػيهم، علػػى ىػػذا الػنهج؛ فمػػن خػػرج عنػو خػػرج عػػن سػػبيل قلػت: اتفقػػ
 اؼبؤمنُت، وهللا اؼبوفق.

قػػاؿ أبػػو اؼبظفػػر السػػمعاين رضبػػو هللا: "إان أمػػران ابإلتبػػاع، ونػػدبنا إليػػو. و ينػػا عػػن االبتػػداع، 
للسػػػػػلف الصػػػػػا ، وتػػػػػركهم كػػػػػل مػػػػػا ىػػػػػو مبتػػػػػدع  إتبػػػػػاعهموزجػػػػػران عنػػػػػو. وشػػػػػعار أىػػػػػل السػػػػػنة 

 .(ٖ)ىػؿبدث"ا
قػػاؿ ابػػن تيميػػة رضبػػو هللا: "مػػن فّسػػر القػػرآف أو اغبػػديث وأتّولػػو علػػى غػػَت التفسػػَت اؼبعػػروؼ 
عػػن الصػػحابة والتػػابعُت فهػػو مفػػًت علػػى هللا، ملحػػد يف آَيت هللا، ؿبػػرِّؼ للكلػػم عػػن مواضػػعو. 

                                           

 (.ٔٙ/ٕ( أخرجو ابن عبدال  يف جامع بياف العلم وفضلو )ٔ)
 (.  ٕٙ/ٕ( أخرجو ابن عبدال  يف جامع بياف العلم وفضلو )ٕ)
 .ٛ٘ٔصوف اؼبنطق والكبلـ ص ( االنتصار ألىل اغبديث أليب اؼبظفر السمعاين بواسطةٖ)



 .(ٔ)من دين اإلسبلـ"اىػ ابالضطراروىذا فتح لباب الزندقة واإلغباد، وىو معلـو البطبلف 
فليس ألحد أف يتػ ّوؿ اآليػة أو اغبػديث علػى معػٌت ىبػالف ـبالفػة تضػاد اؼبعػٌت الػذي فّسػره 

 بو صحابة الرسوؿ رضواف هللا عليهم.
قػػػاؿ ابػػػن رجػػػب رضبػػػو هللا: "ويف زماننػػػا )قلػػػت: ويف زماننػػػا أوكػػػد( يتعػػػُت كتابػػػة كػػػبلـ أئمػػػة 

كن اإلنساف علػى حػذر السلف اؼبقتد،  م إىل زمن الشافعي وأضبد وإسحاؽ وأيب عبيد. ولي
فبػػا حػػدث بعػػدىم فإنػػو حػػدث بعػػدىم حػػوادث كثػػَتة، وحػػدث مػػن انتسػػب إىل متابعػػة السػػنة 
واغبديث من الظاىريػة وكبػوىم وىػو أشػد ـبالفػة ؽبػا لشػذوذه عػن األئمػة، وانفػراده عػنهم بفهػم 

 . (ٕ)يفهمو، أو أيخذ مامل أيخذ بو األئمة من قبلو"
أىػػل اغبػػديث، ال ىبوضػػوف يف تفسػػَت  :واعبماعػػةتػػر، أىػػل السػػنة األصػػل ومػػن أجػػل ىػػذا 

القػػػرآف العظػػػيم، وبيػػػاف معػػػاين اغبػػػديث دبجػػػرد اللغػػػة، والػػػرأي واؼبعقػػػوؿ؛ بػػػل ينظػػػروف يف اآلاثر، 
وهبمعوف ما جاء عػن السػلف يف مصػنفاهتم، ويبنػوف عليػو فقههػم واجتهػادىم. وعلػى خبلفهػم 

 أىل البدع واألىواء!
لت اؼبرجئػػة يف ىػػذا األصػػل )يعػػٍت: اإليبػػاف(، عػػن بيػػاف قػػاؿ ابػػن تيميػػة رضبػػو هللا: "وقػػد عػػد

الكتاب والسنة وأقواؿ الصحابة والتابعُت ؽبم إبحساف، واعتمدوا على رأيهم، وعلػى مػا أتّولػوه 
بفهمهم اللغة، وىذه طريقة أىل البدع؛ وؽبذا كػاف اإلمػاـ أضبػد يقػوؿ: أكثػر مػا ىبطػيء النػاس 

 من جهة الت ويل والقياس.
عتزلػػػػة واؼبرجئػػػػة والرافضػػػػة وغػػػػَتىم مػػػػن أىػػػػل البػػػػدع يفسػػػػروف القػػػػرآف بػػػػرأيهم، وؽبػػػػذا قبػػػػد اؼب

ومعقوؽبم، وما أتّولوه من اللغة؛ وؽبذا ذبدىم ال يعتمدوف علػى أحاديػث النػيب أ، والصػحابة 
والتابعُت وأئمة اؼبسلمُت، فبل يعتمدوف ال على السنة، و ال على إصباع السلف وآاثرىم، وإمبا 

 يعتمدوف على العقل واللغة.
وقبػػدىم ال يعتمػػدوف علػػى كتػػب التفسػػَت اؼبػػ ثورة، واغبػػديث وآاثر السػػلف، وإمبػػا يعتمػػدوف 
علػػى كتػػػب األدب، وكتػػػب الكػػبلـ الػػػيت وضػػػعها رؤوسػػهم. وىػػػذه طريقػػػة اؼببلحػػدة أيضػػػاً، إمبػػػا 

                                           

 (.ٖٕٗ/ٖٔ( ؾبموع الفتاو، )ٔ)
 .  ٜٙ( بياف فضل علم السلف صٕ)



اثر؛ فػػبل أيخػػذوف مػػا يف كتػػب الفلسػػفة وكتػػب األدب واللغػػة، وأّمػػا كتػػب القػػرآف واغبػػديث واآل
 يلتفتوف إليها.

 ىؤالء يعرضوف عن نصوص األنبياء إذ ىي عندىم ال تفيد العلم.
 وأولئك يت ّولوف القرآف برأيهم وفهمهم ببل آاثر عن النيب أ وأصحابو.

 .(ٔ)وقد ذكران كبلـ أضبد وغَته يف إنكار ىذا وجعلو طريقة أىل البدع"اىػ
 .(ٕ)رضبو هللا: "إَيؾ أف تتكلم يف مس لة ليس لك فيها إماـ"قلت: قاؿ أضبد ابن حنبل 

وىجػػر األحاديػػػث واآلاثر السػػلفية، واعتمػػػاد ؾبػػػرد اللغػػة والعقػػػل يف فهػػم القػػػرآف واغبػػػديث، 
طريػػق ركبػػو يف ىػػػذا القػػرف أىػػل االستشػػػراؽ، فػػإف أحػػػوجهم البحػػث إىل خػػ  نقلػػػوه مػػن كتػػػب 

ريػػد، فػػإف ضػػاؽ علػػيهم النقػػل، قػػالوا: ىػػذا اعبػػاحظ، أو مػػن كتػػاب األغػػاين، أو مػػن العقػػد الف
 مقتضى العقل!!

فاؼبسػػلم الػػػذي يتبػػػع مػػػا كػػػاف عليػػػو النػػيب أ وأصػػػحابو، يقيػػػد فقهػػػو وفهمػػػو للقػػػرآف العظػػػيم 
لػو اجتهػاد أو نظػر يف  بداوالسنة النبوية بفقو الصحابة رضواف هللا عليهم، ال ىبرج عنهم، فإف 

مػن سػلف، وكػل شػر  إتبػاعا أيًّب بػو، و إال تػرؾ؛ إذ كػل خػَت يف مس لة نظر ىل لو سػلف فيهػ
 يف ابتداع من خلف، وعليكم ابألمر العتيق.

 ب ( التزام ادلنهج الشرعي يف االستدالل: 
 و يتل ص يف األمور التالية: 

 األوىل: سبييز الصحيح من السقيم.
 الثانية: ضبا نصوص الكتاب والسنة.

وؼ على معانيها وتفهمها والتقيد يف ذلك ابؼب ثور عن الثالثة: االجتهاد على الوق
الصحابة، والتابعُت، و بعيهم. واالشتغاؿ بذلك ىو العلم النػافع. وشبرتػو اػباصػة بػو، 

                                           

 .ٗٔٔ( اإليباف صٔ)
(. وأسػػػػندىا ابػػػػن اعبػػػػوزي يف مناقػػػػب اإلمػػػػاـ أضبػػػػد بػػػػن حنبػػػػل ٜٕٔ/ٕٔ( نقلػػػػو يف ؾبمػػػػوع الفتػػػػاو، )ٕ)

 .ٛٚٔص



 ىي اػبشية  تعاىل.
قػػاؿ ابػػن رجػػب رضبػػو هللا مبينػػاً العلػػم النػػافع مػػن ذلػػك صبيعػػو، موضػػحاً اؼبػػنهج يف 

ـ كلهػػػا ضػػػبا نصػػػوص الكتػػػاب والسػػػنة وفهػػػم ذلػػػك: "فػػػالعلم النػػػافع مػػػن ىػػػذه العلػػػو 
معانيها، والتقيد يف ذلػك ابؼبػ ثور عػن الصػحابة والتػابعُت و بعػيهم، يف معػاين القػرآف 
واغبػػديث، وفيمػػا ورد عػػنهم مػػن الكػػبلـ يف مسػػائل اغبػػبلؿ واغبػػراـ، والزىػػد والرقػػائق، 

 واؼبعارؼ وغَت ذلك. 
 واالجتهاد على سبييز صحيحو من سقيمو أّوال. 

 االجتهاد على الوقوؼ على معانيو وتفهمو اثنياً.  ٍبّ 
 ويف ذلك كفاية ؼبن عقل، وُشْغل ؼبن ابلعلم النافع ُعٍِت واشتَػَغل.

؛ أعانػو  ومن وقف على ىػذا وأخلػص القصػد فيػو لوجػو هللا عزوجػل واسػتعاف عليػو
بػػو، وىػػداه، ووفقػػو وسػػدده، وفّهمػػو وأؽبمػػو، وحينئػػٍذ يثمػػر لػػو ىػػذا العلػػم شبرتػػو اػباصػػة 

َػا ىَبَْشػى اّللََّ ِمػْن ِعبَػاِدِه اْلُعَلَمػاءُ وىي خشية هللا، كما قػاؿ عزوجػل:  )فػاطر: مػن  ِإمبَّ
 .(ٔ)."اىػ(ٕٛاآلية

واألصػػل عنػػدىم أنػػو ]ال يبكػػن أف يقػػاؿ )يف فهػػم الػػنص، وبيػػاف اؼبػػراد منػػو( إال مػػا 
ابة أو قطعػػاً، فػػإف كػػاف مػػن الصػػح قالػػو السػػلف قبلنػػا؛ أل ػػم علمػػوا مػػراد الرسػػوؿ 

 .(ٕ)التابعُت )من نفى أف يكوف يف اؼبس لة نص من الشرع( صارت مس لة اجتهاد[
وحػػػىت يف مسػػػائل االجتهػػػاد األصػػػل عنػػػدىم أف ال تػػػتكلم إال يف مسػػػ لة لػػػك فيهػػػا 
إماـ، كمػا قػاؿ أضبػد بػن حنبػل للميمػوين: "إَيؾ أف تػتكلم يف مسػ لة لػيس لػك فيهػا 

قػوؿ إذا صػح اػبػ  عنػو، كمػا   النػيب  . ومػىت جػاء الػنص فلػيس ألحػد مػع(ٖ)إمػاـ"

                                           

 .ٕٚ( بياف فضل علم السلف على علم اػبلف صٔ)
 (.ٕٓ٘/ٜٔ)( انظر ؾبموع الفتاو، ٕ)
 (.ٜٕٔ/ٕٔ، وانظر ؾبموع الفتاو، )ٛٚٔ( مناقب أضبد بن حنبل البن اعبوزي صٖ)



 .(ٔ)قاؿ ابن خزيبة رضبو هللا
وكتب عمر بن عبد العزيز إىل الناس: "إنو ال رأي ألحد مع سنة سنها رسػوؿ هللا 

"(ٕ) . 
 وقاؿ اإلماـ أضبد لبع  أصحابو: إَيؾ أف تتكلم يف مس لة ليس لك فيها إماـ.

 تفصيل؛ قاؿ ابن قيم اعبوزية رضبو هللا: "واغبق ال
أو أثػػػر عػػػن  فػػػإف كػػػاف يف اؼبسػػػ لة نػػػص مػػػن كتػػػاب هللا أو سػػػنة عػػػن رسػػػوؿ هللا 

 الصحابة مل يكره الكبلـ فيها.
وإف مل يكػػن فيهػػا نػػص، و ال أثػػر فػػإف كانػػت بعيػػدة الوقػػوع أو مقػػّدرة ال تقػػع ، مل 

 يستحب لو الكبلـ فيها.
علمهػا ليكػوف وإف كاف وقوعهػا غػَت اندر و ال مسػتبعد وغػرض السػائل اإلحاطػة ب

منهػػا علػػى بصػػَتة إذا وقعػػت اسػػتحب لػػو اعبػػواب دبػػا يعلػػم، ال سػػيما إف كػػاف السػػائل 
 يتفقو بذلك، ويعت  نظائرىا، ويفرع عليها؛

 . (ٖ)فحيث كانت مصلحة راجحة كاف ىو األوىل، وهللا اعلم"اىػ
 :رآلراء والعقول يف الدين ابج ( عدم اخلوض 

ُ َعْنػػػو: "قَػػػاَؿ لَػػػْو َكػػػاَف الػػػدِّيُن اِبلػػػرَّْأِي َلَكػػػاَف َأْسػػػَفُل اػْبُػػػفِّ َأْوىَل  َعػػػْن َعلِػػػيٍّ َرِضػػػي اّللَّ
ُ َعَلْيػػػِو َوَسػػلََّم يَبَْسػػُح َعلَػػى ظَػػػاِىِر  اِبْلَمْسػػِح ِمػػْن َأْعػػبَلُه َوقَػػػْد رَأَيْػػُت َرُسػػوَؿ اّللَِّ َصػػلَّى اّللَّ

 ِإالَّ َأَحػػقَّ اِبْلَغْسػػِل َحػػىتَّ رَأَيْػػُت ُخفَّْيػػِو". ويف روايػػة: "قَػػاَؿ َمػػا ُكْنػػُت أََر، اَبِطػػَن اْلَقػػَدَمُْتِ 
ُ َعَلْيػِو َوَسػلََّم يَبَْسػُح َعلَػى َظْهػِر ُخفَّْيػِو". ويف روايػة: "قَػاَؿ: لَػْو َكػاَف  َرُسوَؿ اّللَِّ َصلَّى اّللَّ

"َمَسَح النَّػيبُّ َصػلَّى الدِّيُن اِبلرَّْأِي َلَكاَف اَبِطُن اْلَقَدَمُْتِ َأَحقَّ اِبْلَمْسِح ِمْن ظَاِىرنِِبَا َوَقْد 

                                           

 .ٗٛ( معرفة علـو اغبديث للحاكم صٔ)
 (.ٚٛٚ/ٙ( اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ البن حـز )ٕ)
 (.ٕٕٕ/ٗإعبلـ اؼبوقعُت )( ٖ)



ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى َظْهِر ُخفَّْيِو"  .(ٔ). أخرجو أبوداوداّللَّ
وقػػػاؿ أبوعبػػػدهللا دمحم بػػػن إبػػػراىيم البوشػػػنجي رضبػػػو هللا: "الواجػػػب علػػػى صبيػػػع أىػػػل 
العلػػم واإلسػػبلـ: أف يلزمػػوا القصػػد لئلتبػػاع. وأف هبعلػػوا األصػػوؿ الػػيت نػػزؿ  ػػا القػػرآف 
وأتػػػػػت  ػػػػػا السػػػػػنن مػػػػػن الرسػػػػػوؿ أ غػػػػػاَيت للعقػػػػػوؿ، وال ذبعلػػػػػوا العقػػػػػوؿ غػػػػػاَيت 

 .(ٕ)لؤلصوؿ"اىػ
وقػػػػاؿ أبػػػػو اؼبظفػػػػر السػػػػمعاين رضبػػػػو: "وأّمػػػػا أىػػػػل اغبػػػػق؛ فجعلػػػػوا الكتػػػػاب والسػػػػنة 

بػػوا الػػدين مػػن قبلهمػػا. ومػػا وقػػع مػػن معقػػوؽبم وخػػواطرىم، عرضػػوه علػػى أمػػامهم، وطل
الكتػػاب والسػػنة؛ فػػإف وجػػدوه موافقػػاً ؽبمػػا قبلػػوه، وشػػكروا هللا عزوجػػل، حيػػث أراىػػم 
ذلػك ووفقهػػم عليػػو. وإف وجػػدوه ـبالفػػاً ؽبمػػا تركػػوا مػػا وقػػع ؽبػػم، وأقبلػػوا علػػى الكتػػاب 

والسػنة ال يهػدَيف إال إىل اغبػق،  والسنة، ورجعوا ابلتهمة على أنفسهم؛ فإف الكتاب
 . (ٖ)ورأي اإلنساف قد ير، اغبق، وقد ير، الباطل"اىػ

فػإ م يتمسػكوف دبػا نطػق  -سػلمهم هللا  -وقاؿ أيضاً رضبو هللا: "وأّما أىل السػنة 
بو الكتاب والسنة. ووبتجوف لو ابغبجج الواضحة والدالئل الصػحيحة علػى حسػب 

 مع.ما أذف فيو الشرع، وورد بو الس
و ال يدخلوف آبرائهم يف صفات هللا تعاىل، و ال يف غَتىا من أمور الدين. وعلػى 

 ىذا وجدوا سلفهم وأئمتهم.
ػػػػػػػراً َونَػػػػػػػِذيراً وقػػػػػػػد قػػػػػػػاؿ هللا تعػػػػػػػاىل:   ََي أَيػَُّهػػػػػػػا النَّػػػػػػػيبُّ ِإانَّ أَْرَسػػػػػػػْلَناَؾ َشػػػػػػػاِىداً َوُمَبشِّ

                                           

 ( حديث صحيح.ٔ)
(. واغبػديث صػححو األلبػاين ٕٙٔم )أخرجو أبوداود يف كتاب الطهارة ابب كيػف اؼبسػح حػديث رقػ 

 (.ٖٖ/ٔيف صحيح سنن أيب داود )
 .ٜٙ( ذـ الكبلـ للهروي، بواسطة صوف اؼبنطق والكبلـ صٕ)
 .ٚٙٔػٙٙٔ( االنتصار ألىل اغبديث أليب اؼبظفر السمعاين بواسطة صوف اؼبنطق والكبلـ صٖ)



لِّػػْ  َمػػا أُنْػػزَِؿ ِإلَْيػػَك ِمػػْن رَبِّػػَك َوِإْف ملَْ ََي أَيػَُّهػػا الرَُّسػػوُؿ بػَ . وقػػاؿ أيضػػاً: (٘ٗ)األحػػزاب:
. وقػػاؿ أ يف خطبػػة الػػوداع، ويف (ٚٙ)اؼبائػػدة: مػػن اآليػػة تَػْفَعػػْل َفَمػػا بَػلَّْغػػَت رَِسػػالََتوُ 

. وكػاف فبػا انػزؿ إليػو، (ٔ)مقامات شىت، وحبضرتو عامة أصحابو  : "أال ىل بلغػت"
أمػر التوحيػد، وبيانػو بطريقتػو، فلػم يػًتؾ النػيب أ شػيئاً مػن أمػور الػدين  وأمر بتبليغو:

وقواعػػده وأصػػولو وشػػرائعو وفصػػولو إال بينػػو وبلغػػو علػػى كمالػػو وسبامػػو، ومل يػػؤخر بيانػػو 
عػػػن وقػػػت اغباجػػػة إليػػػو، إذ لػػػو أخػػػر فيهػػػا البيػػػاف لكػػػاف قػػػد كلفهػػػم مػػػا ال سػػػبيل ؽبػػػم 

 .(ٕ)إليو"اىػ
رضبو هللا: "إان أمران ابإلتبػاع والتمسػك أبثػر النػيب أ، ولػزـو مػا شػرعو  وقاؿ أيضاً 

لنػػا مػػن الػػدين والسػػنة، و ال طريػػق لنػػا إىل ىػػذا إال ابلنقػػل واغبػػديث، دبتابعػػة األخبػػار 
اليت رواىا الثقػات، والعػدوؿ مػن ىػذه األمػة عػن رسػوؿ هللا أ، وعػن الصػحابة مػن 

؛ فنشػػرح اآلف قػػوؿ أىػػل السػػنة: إف طريػػق الػػدين ىػػو السػػمع واألثػػر. وأف طريقػػة بعػػده
العقػػل والرجػػوع إليػػو، وبنػػاء السػػمعيات عليػػو، مػػذمـو يف الشػػرع ومنهػػي عنػػو، ونػػذكر 

 .(ٖ)مقاـ العقل يف الشرع، والقدر الذي أمر الشرع ابستعمالو وحـر ؾباوزتو...."
: "وذلػػك أنػػو تبػػُت للنػػاس أمػػر ديػػنهم وقػػاؿ تلميػػذه قػػواـ السػػنة األصػػبهاين رضبػػو هللا

فعلينػا االتبػػاع؛ ألف الػػدين إمبػػا جػػاء مػػن قبػل هللا تعػػاىل، مل يوضػػع علػػى عقػػوؿ الرجػػاؿ 

                                           

شىت كما قاؿ اإلمػاـ رضبػو هللا مػن ذلػك يف قصػة ( صحت ىذه الكلمة عن رسوؿ هللا أ يف مقامات ٔ)
ابػػػػن اللتبيػػػػة مػػػػن حػػػػديث أيب ضبيػػػػد السػػػػاعدي هنع هللا يضر عنػػػػد الب ػػػػاري يف كتػػػػاب األحكػػػػاـ حػػػػديث رقػػػػم 

(، ويف خطبػػة الكسػػوؼ مػػن حػػديث عائشػػة م، عنػػد مسػػلم يف كتػػاب الكسػػوؼ حػػديث ٜٚٔٚ)
رة عنػػد الب ػػاري يف كتػػاب اغبػػج حػػديث رقػػم (، ويف خطبػػة يػػـو النحػػر مػػن حػػديث أيب بكػػٜٔٓرقػػم )

 (.ٜٚٙٔ(، وعند مسلم يف كتاب اغبج حديث رقم )ٔٗٚٔ)
. وقػػػػارف ٘ٚٔ( االنتصػػػار ألىػػػػل اغبػػػػديث أليب اؼبظفػػػر السػػػػمعاين، بواسػػػػطة صػػػوف اؼبنطػػػػق والكػػػػبلـ صٕ)

 .ٜٙػٜ٘بكبلـ اػبطايب يف رسالتو الغنية عن الكبلـ بواسطة صوف اؼبنطق والكبلـ ص
 .ٛٗٔر ألىل اغبديث أليب اؼبظفر السمعاين،  بواسطة صوف اؼبنطق والكبلـ، ص( االنتصاٖ)



السػػػػػنة ألمتػػػػػو، وأوضػػػػػحها ألصػػػػػحابو، فمػػػػػن خػػػػػالف  وآرائهػػػػػم، قػػػػػد بػػػػػُت الرسػػػػػوؿ 
 .(ٔ)يف شيء من الدين فقد ضل."اىػ أصحاب رسوؿ هللا 

ابؼبعقػوؿ؛ ألف الػدين إمبػا ىػو االنقيػاد، والتسػليم  وقاؿ: "و النعارض سنة النيب 
دوف الػػرد إىل مػػا يوجبػػو العقػػل؛ ألف العقػػل مػػا يػػؤدي إىل قبػػوؿ السػػنة، ف ّمػػا مػػا يػػؤدي 

 .(ٕ)إىل إبطاؽبا فهو جهل ال عقل."اىػ
مػا أحدثػو فقهػاء  -أعػٍت ؿبػداثت العلػـو  -قاؿ ابن رجب رضبو هللا: "ومػن ذلػك 

عقليػة، ورد فػروع الفقػو إليهػا، سػواء أخالفػت السػنة،  أىل الرأي مػن ضػوابا وقواعػد
أـ وافقتهػػػا، طػػػرداً لتلػػػك القواعػػػد اؼبقػػػررة، وإف كػػػاف أصػػػلها فبػػػا أتّولػػػوه علػػػى نصػػػوص 
الكتػػاب والسػػنة، لكػػن بتػػ ويبلت ىبػػالفهم غػػَتىم فيهػػا، وىػػذا ىػػو الػػذي أنكػػره أئمػػة 

لغػػوا يف ذّمػػو اإلسػػبلـ علػػى مػػن أنكػػروه مػػن فقهػػاء أىػػل الػػرأي ابغبجػػاز والعػػراؽ، واب
 .(ٖ)وإنكاره"اىػ

إذا اجتمػػع عنػػد  وك  ان أى  ل الدراي  ة والفه  م م  ن العلم  اءوقػػاؿ أيضػػاً رضبػػو هللا: "
الواحد منهم من ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها، وكبلـ الصػحابة والتػابعُت مػا يّسػره 
 هللا لػػو؛ جعػػل ذلػػك أصػػواًل وقواعػػد يبػػٍت عليهػػا، ويسػػتنبا منهػػا؛ فػػإف هللا تعػػاىل أنػػزؿ

 الكتاب ابغبق واؼبيزاف.
والكتاب فيو كلمات كبَتة ىي قواعد كلية عامة، تشمل أنواعاً عديدة، وجزئيػات  
كثَتة، و ال يهتدي كل أحػد إىل دخوؽبػا ربػت تلػك الكلمػات، بػل ذلػك مػن الفهػم 

 الذي يؤتيو هللا من يشاء يف كتاب. 

                                           

 (.ٓٗٗ/ٕ( اغبجة يف بياف اجة )ٔ)
 (.ٜٓ٘/ٕ( اغبجة يف بياف اجة )ٕ)
. وقػػػارف بػػػػ االنتصػػػار ألىػػػل اغبػػػديث أليب اؼبظفػػػر ٚ٘( بيػػػاف فضػػػل علػػػم السػػػلف علػػػى علػػػم اػبلػػػف صٖ)

 .ٚ٘ٔػ٘٘ٔالسمعاين بواسطة صوف اؼبنطق ص



ذي أمػر هللا ابلقيػاـ وأّما اؼبيزاف فهو االعتبار الصحيح. وىو من العدؿ والقسػا الػ
بػػو كػػاعبمع بػػػُت اؼبتمػػاثلُت الشػػػًتاكهما يف األوصػػاؼ اؼبوجبػػة للجمػػػع. والتفريػػق بػػػُت 
اؼب تلفػػُت الختبلفهمػػا يف األوصػػاؼ اؼبوجبػػة للفػػرؽ. وكثػػَتاً مػػا ىبفػػى وجػػو االجتمػػاع 

 واالفًتاؽ، ويدؽ فهمو.
والتػابعُت،  إذا اجتمع عندىم من ألفاظ الرسوؿ وكػبلـ الصػحابةوأّما أىل الرواية 

؛ مل يتصّرفوا يف ذلػك بػل نقلػوه كمػا ظبعػوه،  وغَتىم يف التفسَت، والفقو، وأنواع العلـو
وأّدوه كمػػا حفظػػوه، وردّبػػا كػػاف لكثػػَت مػػنهم مػػن التصػػّرؼ والتمييػػز يف صػػحة اغبػػديث 

 .(ٔ)وضعفو من جهة إسناده وروايتو ماليس لغَتىم"اىػ
لعلػم مػا جػاء عػن أصػحاب رسػوؿ هللا قاؿ ابن حجر رضبو هللا: "قاؿ األوزاعػي: "ا

  ومػػا مل هبػػػيء عػػػنهم فلػػػيس بعلػػػم". وأخػػػرج أبػػػو عبيػػػد ويعقػػػوب بػػػن شػػػيبة عػػػن ابػػػن
 مسػػػعود قػػػاؿ: "ال يػػػزاؿ النػػػاس مشػػػتملُت خبػػػَت مػػػا أ ىػػػم العلػػػم مػػػن أصػػػحاب دمحم 

وأكػػابرىم، فػػإذا أ ىػػم العلػػم مػػن قبػػل أصػػاغرىم وتفرقػػت أىػػواءىم ىلكػػوا". وقػػاؿ أبػػو 
: أف كػل مػا جػاء عػن الصػحابة وكبػار التػابعُت ؽبػم إبحسػاف ىػو العلػم عبيدة: "معنػاه

 ."  اؼبوروث، وما أحدثو من جاء بعدىم ىو اؼبذمـو
 وكاف السلف يفرقوف بُت العلم والرأي؛ فيقولوف للسنة: علم، وؼبا عداىا رأي. 

ٍب عػػن الصػػحابة، فػػإف مل يكػػن فهػػو عػػن  وعػػن أضبػػد: "يؤخػػذ العلػػم عػػن النػػيب 
 َت".التابعُت ـب

وعنػػو: "مػػا جػػاء عػػن اػبلفػػاء الراشػػدين فهػػو مػػن السػػنة، ومػػا جػػاء عػػن غػػَتىم مػػن 
 الصحابة فمن قاؿ أنو سنة مل أدفعو". 

وعػػػن ابػػػن اؼببػػػارؾ: لػػػيكن اؼبعتمػػػد عليػػػو األثػػػر، وخػػػذوا مػػػن الػػػرأي مػػػا يفسػػػر لكػػػم 
 اػب ".

                                           

 .ٖٛػٖٗ( رسالة "صبيع الرسل كاف دينهم اإلسبلـ" البن رجب صٔ)



 واغباصػػل أف الػػرأي إف كػػاف مسػػتنداً للنقػػل مػػن الكتػػاب والسػػنة فهػػو ؿبمػػود، وإف
"اىػ  .(ٔ)ذبرد عن علم فهو مذمـو

 د( مراعاة آداب البحث وادلناظرة، وضوابط الرد على ادلخالف.
 أف يراعي يف حبثو آداب البحث واؼبناظرة واليت أنبها :على الباحث 

( تصػػحيح النيػػة )اإلخػػبلص(، فيحػػرص أف يكػػوف ابعثػػو للبحػػث طلػػب اغبػػق والوقػػوؼ  ٔ
صػػػب ؽبػػو، أو رأي؛ فػػإف مقصػػػود البحػػث ىػػو طلػػػب عليػػو، ال ؾبػػرد نصػػػرة قػػوؿ فػػبلف أو للتع

 اغبقيقة والوصوؿ إليها .
ََي أَيػَُّهػػا الَّػِذيَن آَمنُػػواْ ( أف يػرد عنػد التنػػازع إىل هللا ورسػولو، امتثػاالً لقولػػو تبػارؾ وتعػاىل:  ٕ

 َشػْيٍء فَػػُردُّوُه ِإىَل اّللِّ َوالرَُّسػوِؿ ِإف  َأِطيُعوْا اّلّلَ َوَأِطيُعوْا الرَُّسػوَؿ َوأُْويل اأَلْمػِر ِمػنُكْم فَػِإف تَػنَػاَزْعُتْم يف 
ٌر َوَأْحَسُن أَتِْويبلً   (.ٜ٘)النساء : ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف اِبّللِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر َذِلَك َخيػْ

، ومػا نػزع مػن شػيء فإف الرفق ما كاف يف شػيء إال زانػو والرد،؛يف مقاـ النقاش ( الًتفق  ٖ
 .إال شانو

، أو تعريػػػف (ٖ)، و اؼبصػػػادرة(ٕ)( اغبػػػذر مػػػن أخطػػػاء البحػػػث وخاصػػػة مػػػا يسػػػمى ابلػػػدور ٗ
 الشيء بنفسو. 

( التجػػرد يف إتبػػاع الػػدليل، فػػإف ظهػػر لػػو الصػػواب اتبعػػو، و ال يتعنػػت؛ فػػإف قبػػوؿ اغبػػق  ٘
 ل، و ال ينبغي أف يكوف البحث أصبلً إال من أجل الوصوؿ إليو.واالنقياد لو من الفضائ

ومن ذلػك أف ال يبحػث مػن أجػل إثبػات مػا يعتقػد، إمبػا يسػتدؿ ٍب يعتقػد! واإلخػبلؿ  ػذا 
 األدب ىو طريق أىل البدع واألىواء.

                                           

 (. وصبلة ما أورده من آاثر وما يف معناىا سبق زبرهبها و اغبمد واؼبنة.ٜٕٔ/ٖٔ( فتح الباري )ٔ)
الػػدور مػػن عيػػوب البحػػث واؼبنػػاظرة وىػػو أف يتوقػػف كػػل واحػػد مػػن الشػػيئُت علػػى اآلخػػر. التعريفػػات ( ٕ)

 .  ٚٗٗ ، الكليات ص٘ٓٔص
اؼبصػػادرة مػػن عيػػوب البحػػث واؼبنػػاظرة وىػػي أف هبعػػل اؼبػػدعى عػػُت الػػدليل أو عػػُت مقدمػػة الػػدليل أو ( ٖ)

عػػُت مػػا يتوقػػف عليػػو مقدمػػة الػػدليل أو جػػزء مػػا يتوقػػف عليػػو مقدمػػة الػػدليل، واألوالف فاسػػداف بػػبل 
 .ٛٗٗ، الكليات صٕٙٔخبلؼ، واآلخراف مع اػببلؼ. التعريفات ص



( مقصود الرد على اؼب الف ىو بياف اػبط  الذي وقع فيو لَتجع عنو؛ فيسلك يف ذلك  ٙ
ىل اؼبقصػػود. فػػًتؾ االسػػتهزاء والسػػ رية ابػبصػػم، واغبركػػة وافشػػارة وااللتفػػات ورفػػع مػػا يػػؤدي إ

أمػاـ اؼب ػالف للعػػودة  -إف شػاء هللا تعػاىل  -الصػوت والصػياح؛ فػإف تػرؾ ذلػك يفػتح السػبيل 
 إىل اغبق. 

( أف يتجنػػب ذكػػر البدعػػة وتفصػػيلها، خشػػية أف يشػػر ا قلػػب بعضػػهم و ال وبسػػن الػػرد  ٚ
وعليػػػو أف يتجنػػػب أتجيػػػل الػػػرد عليهػػػا؛ وقػػػد انتقػػػد العلمػػػاء الػػػرازي يف تفسػػػَته  عليهػػػا وإزالتهػػػا.

ابألمػرين فقػػالوا عنػػو: أبنػو كػػاف هبهػػد نفسػػو يف تقريػر البدعػػة أو القػػوؿ اؼبػردود عليػػو دبػػا ال مزيػػد 
 عليو، فإذا جاء عند الرد ضعف! و أبنو: "يورد البدعة نقداً والرد نسيئة". 

 اظ واضحة بينو غَت غامضة و ال ؾبملة و ال مبهمة.( ربرير ؿبل النزاع، أبلف ٛ
( ذبنب حشو الكػبلـ واإلطالػة دبػا ال فائػدة فيػو، و ليتػوخى االختصػار، حػىت ال يشػتت  ٜ

 ذىن القارئ عن اؼبطلوب. وهبنب األلفاظ الغريبة واالصطبلحات اػباصة بو.
الكتػب اؼبصػنفة  ىذا؛ ويبكن تطلب ما يتعلق أبمور أخر، حوؿ ىذا اؼبوضػوع ابلرجػوع إىل

 يف آداب البحث واؼبناظرة.
 



 الباحث 
 وأىم اخلصال اليت يتحلى هبا

 واحملاذير اليت جيب أن ينأى بنفسو عنها
 

الباحػػػػث ىػػػػو مػػػػن يقػػػػـو بتطلػػػػب وإاثرة اؼبوضػػػػوع ليصػػػػل إىل اغبقيقػػػػة؛ فهػػػػو هبمػػػػع 
 مفردات اؼبوضوع، ووبرر وينظم ويرتب، حىت يصل إىل اغبق. 

 .وعليو أف يتحلى أبمور
وعليػػو أف وبػػذر وينػػ ، بنفسػػو عػػن مػػا ىبػػالف ىػػذه الصػػفات الػػيت عليػػو أف يتحلػػى 

  ا.
ىػػػػػ( رضبػػػػو هللا: "اؼبصػػػػنفوف اؼبعتػػػػ ة ٚٔٛؾبػػػػد الػػػػدين الفػػػػَتوزآابدي )توقػػػػد قػػػػاؿ 

 تصانيفهم فريقاف:
األوؿ : من لو يف العلم ملكة  مة، ودربة كافية، وذبارب وثيقة، وحدس صػائب، 

هم عػن قػوة تبصػرة، ونفػاذ فكػر، وسػداد رأي، ذبمػع إىل واستحضار قريػب، وتصػانيف
 ربرير اؼبعاين وهتذيب األلفاظ.

وىػػذه ال يسػػتغٍت عنهػػا أحػػد مػػن العلمػػاء، فػػإف نتػػائج األفكػػار ال تقػػف عنػػد حػػد، 
 .بل لكل عامل ومتعلم منها حظ

وىػػؤالء أحسػػنوا إىل النػػاس، كمػػا أحسػػن هللا إلػػيهم، زكػػاة لعلػػومهم، وإبقػػاء للػػذكر 
  الدنيا، واألجر اعبزيل يف األخر،.اعبميل يف

الثاين : من لو ذىن اثقب، وعبارة طلقة، ووقعػت إليػو كتػب جيػدة، صبػة الفوائػد، 
 .لكنها غَت رائقة يف الت ليف والنظم، فاست رج درىا، وأحسن نضدىا ونظمها

 .وىذه ينتفع  ا اؼببتدئوف، واؼبتوسطوف



 .(ٔ)وىؤالء مشكوروف على ذلك ؿبمودوف"اىػ
 م األمور اليت على الباحث أف يتحلى  ا: وأى

 :اإلخالص هلل تعاىل
تصػػحيح النيػػة، مػػن أىػػم األمػػور الػػيت علػػى الباحػػث أف وبػػرص عليهػػا، فإنػػو بػػو 
يكسػػب التوفيػػق واؽبػػد، والسػػداد، ويكسػػب علػػى حبثػػو وجهػػده األجػػر اعبزيػػل 

 عند هللا سبحانو وتعاىل، ويناؿ القبوؿ يف الدنيا واآلخرة.
لديو اعبػد واالجتهػاد والفهػم والػذكاء، ولكنػو عػدـ اإلخػبلص، وكم من ابحث 

 ف اب يف حبثو وخسر، وسلب التوفيق.
 وإذا مل يكن من هللا عون للفىت     فأول  ما  جيٍت عليو اجتهاده

فليكن ابعثك طلب رضا هللا سبحانو وتعاىل، فبل تبحث فيما ال هبوز البحث 
 فيو.

 ال تكتب بدافع اؽبو، والشهوة.
 نصر الباطل وأنت تعلم أنو ابطل.ال ت

وراقػػػب هللا تعػػػاىل فيمػػػا تكتػػػب، واعلػػػم أنػػػك يػػػـو القيامػػػة مسػػػئوؿ عمػػػا خطتػػػو 
 يبينك!

 :التأىل العلمي
 البحث العلمي البد فيو من أىلية للبحث، فإف فاقد الشيء ال يعطيو!

فبل بد ؼبن أراد أف يبحث ويكتب يف موضوع أف يكوف لديو علم بعلـو اآللة، 
 وىي:

 لم اللغةع
 علم النحو.

                                           

 (.ٓ٘/ٔٓمييز بصائر ذوي الت( ٔ)



 علم الصرؼ.
 علم الببلغة من بياف ومعاين وبديع.

 علم أصوؿ الفقو، مع اؼبقدمات اؼبنطقية.
 علم علـو اغبديث.

 علـو القرآف.
فيكوف لديو علم  ذه العلـو ومصادرىا، ومعرفة بكيفية است راج ما وبتاجو 

 منها، والرجوع إليو فيها.
البحث، ودراية بو، ودبصادره ومراجعو،  ٍب عليو أف يكوف ذا علم دبوضوع

 ودربة فيو؛ فبل يكتب يف غَت زبصصو، وما ال يدخل ربت علمو وفهمو.
قاؿ أبونصر الفارايب: "اليسمى العامل بعلم ما، عاؼباً بذلك العلم على اإلطبلؽ 

 حىت تتوفر فيو أربعة شروط:
 .أحدىا : أف يكوف قد أحاط علماً أبصوؿ ذلك العلم على الكماؿ

 الثاين : أف تكوف لو القدرة على العبارة عن ذلك العلم.
 الثالث : أف يكوف عارفاً دبا يلـز عنو.

الرابع : أف تكوف لو القدرة على دفع اإلشكاالت الواردة على ذلك 
 .(ٔ)العلم"اىػ

مع وجود الوقت الكايف للقيام ، القدرة اجلسدية والذىنية للبحث
 :مبتطلبات البحث
ىل قدرة جسدية وذىنية، فإف الباحث إذا كاف عاجزًا عن البحث وبتاج إ

اغبركة، أو عن القراءة ال يستطيع أف يبحث بنفسو، إال أف يساعده أحد، 
 فيكوف مستطيعاً بغَته.

                                           

 ٚٓٔاإلفادات واإلنشادات للشاطيب ص( ٔ)



والبحث وبتاج إىل استنباط وربليل، يستند على قوة ذىنية منتجة، بدو ا 
 يعجز عن إسباـ حبثو، بلو الشروع فيو.

 كايف، والصفاء الذىٍت يتعثر البحث والباحث.وبدوف الوقت ال
قاؿ تقي الدين السبكي يف معرض كبلمو عن ما هبب توفره ؼبن يريد أف 

 يؤلف: "الشك أف ذلك وبتاج بعد األىلية إىل ثبلثة أشياء:
 أحدىا : فراغ الباؿ، واتساع الزماف.

ـ والثاين : صبع الكتب اليت يستعاف  ا على النظر، واالطبلع على كبل
 العلماء.

والثالث : حسن النية، وكثرة الورع والزىد واألعماؿ الصاغبة اليت أشرقت 
 أنوارىا.

فمن يكوف اجتمعت فيو ىذه اػببلؿ الثبلث أىن يضاىيو أو يدانيو من ليس 
فيو واحدة منها، فنساؿ هللا تعاىل أف وبسن نياتنا وأف يبدان دبعونتو 

 .(ٔ)وعونو"اىػ
 :الصرب واألانة

 معاانة ربتاج إىل ص  ومثابرة يف كل مرحلة من مراحلو.البحث 
والباحػػػػػػػث عليػػػػػػػو أف ال يسػػػػػػػتعجل النتيجػػػػػػػة. وأف يتػػػػػػػ ىن يف فهػػػػػػػم اؼبعلومػػػػػػػات، 
ومناقشػػػتها، وإجالػػػػة النظػػػػر والفكػػػػر فيهػػػا، ليسػػػػتطيع أف يفهمهػػػػا علػػػػى الصػػػػورة 

 الصحيحة.
فهو يص  على ما قد هبا ػو مػن صػعوابت أثنػاء البحػث عػن مصػادر اؼبوضػوع 

مراجعػػػػػو. ويصػػػػػ  علػػػػػى مػػػػػا يتكبػػػػػده مػػػػػن عنػػػػػاء ومشػػػػػقة يف صبػػػػػع اؼبعلومػػػػػات و 
واسػػػػتقراءىا. ويصػػػػ  علػػػػى مػػػػا يتكبػػػػده أثنػػػػاء ربريػػػػر ىػػػػذه اؼبعلومػػػػات وتنظيمهػػػػا 

                                           

 (.ٖ/ٓٔتكملة شرح اؼبهذب للسبكي )( ٔ)



 وترتيبها. ويص  على الدراسة سواء احتاجت إىل ربليل أو استنباط أو موازنة.
 : عالقة حب بينو وبُت موضوع البحث

 وضوع ال وببو.ال وبسن أف يشتغل الباحث دب
ووجود ىذه اغبب من األمور اؼبهمة حىت يصل البحث إىل درجة من الكماؿ، 
فإف الباحث إذ مل وبب موضوع حبثو مل يبذؿ فيو اعبهد الذي يلـز إلسبامو على 

 الوجو األكمل، ومل يتعن يف الص  على ما يكابده فيو من جهد.
 ىت يلقيو عنو!وبدوف الص  يكوف البحث على صدره نباً، ينتظر م

وؼبا ذكر ؾبد الدين الفَتوز آابدي شروط التعلم والتعليم ذكر الشرط الثاين 
منها: "أف يقصد العلم الذي تقبلو نفسو، وسبيل إليو طباعو، و ال يتكلف 
غَته، فليس كل الناس يصلحوف لتعلم العلم، و ال كل صا  لتعلم العلم 

، وكل ميسر ؼبا خل  . (ٔ)ق لو"اىػيصلح لتعلم صبيع العلـو
 ومن صفات الباحث اؼبهمة : 

 .األدب العلمي واخللقي
، وىي التجرد إلتباع احلق، واألخذ ابلدليل، دون عصبية أو ادلوضوعيةو 

 ىوى.
موضوعو "رتب ىػ( رضبو هللا ٖٙٗوقد رأيت كبلمًا البن عبدال  النمري )ت

، إذ أف ينفعٍت وإَيؾ بو عزوجل أختم بو سائبًل هللاطلب العلم، ودرجاتو، ومناقلو"، 
 .ىو فبا ينبغي للباحث يف العلـو الشرعية أف يتحلى بو

 قاؿ ابن عبدال  النمري رضبو هللا تعاىل:
"طلػػػب العلػػػم درجػػػات ومناقػػػل ورتػػػب، الينبغػػػي تعػػػديها، ومػػػن تعػػػداىا صبلػػػة فقػػػد 
تعد، سبيل السلف رضبهم هللا، ومن تعد، سبيلهم عامداً ضل، ومػن تعػداه ؾبتهػداً 

                                           

 (.ٛٗ/ٔبصائر ذوي التمييز )( ٔ)



 زؿ.
ف وؿ العلم: حفظ كتاب هللا عزوجل، وتفهمو. وكل مػا يعػُت علػى فهمػو فواجػب 
طلبو معو. و ال أقوؿ: إف حفظو كلو فرض، ولكن أقوؿ: إف ذلك واجب الـز على 

 من أحب أف يكوف عاؼباً ليس من ابب الفرض.
فمػػن حفظػػو قبػػل بلوغػػو ٍب فػػرغ إىل مػػا يسػػتعُت بػػو علػػى فهمػػو مػػن لسػػاف العػػرب؛  

  كبَتاً على مراده منو، ومن سنن رسوؿ هللا أ.كاف لو عوانً 
ٍب ينظػػػر يف انسػػػخ القػػػرآف ومنسػػػوخو، وأحكامػػػو، ويقػػػف علػػػى اخػػػتبلؼ العلمػػػاء 

 واتفاقهم يف ذلك، وىو أمر قريب على من قربو هللا عليو.
الطالػب إىل مػراد  ٍب ينظر يف السنن اؼب ثورة الثابتػة عػن رسػوؿ هللا أ؛ فبهػا يصػل

 هللا جل وعز يف كتابو، وىي تفتح لو أحكاـ القرآف فتحاً. 
 ويف سَت رسوؿ هللا أ تنبيو على كثَت من الناسخ واؼبنسوخ يف السنن. 

ومن طلب السنن فليكن معولو على حديث األئمة الثقات اغبفاظ الذين جعلهم 
 نن رسوؿ هللا أ.هللا خزائن لعلم دينو، وأمناء على س

وفبا يستعاف بو على فهم اغبديث ما ذكرانه من العوف على كتاب هللا، وىو العلم 
بلسػػػاف العػػػرب، ومواقػػػع كبلمهػػػا، وسػػػعة لغتهػػػا، واسػػػتعارهتا، وؾبازىػػػا، وعمػػػـو لفػػػظ 

 ـباطبتها وخصوصو، وسائر مذاىبها؛ ؼبن قدر فهو شيء ال يستغٍت عنو.
يث أف يعػػػرؼ الصػػػحابة اؼبػػػؤدين للػػػدين عػػػن نبػػػيهم صػػػلى هللا ويلػػػـز صػػػاحب اغبػػػد

عليػػػو وسػػػػلم، ويعػػػػٍت بسػػػػَتىم، وفضػػػػائلهم، ويعػػػػرؼ أحػػػػواؿ النػػػػاقلُت عػػػػنهم، وأَيمهػػػػم 
  ؛وأخبارىم، حىت يقف على العدوؿ، وىو أمر قريب كلو على من اجتهد

فمػػن اقتصػػر علػػى علػػم إمػػاـ واحػػد وحفػػظ مػػا كػػاف عنػػده مػػن السػػنن ووقػػف علػػى 
ه يف الفتػػو، حصػػل علػػى نصػػيب مػػن العلػػم وافػػر، وحػػظ منػػو حسػػن غرضػػو ومقصػػد

 صا ، فمن قنع  ذا اكتفى والكفاية غَت الغٌت.
ومن طلب اإلمامة يف الدين، وأحب أف يسػلك سػبيل الػذين جػاز ؽبػم الفتيػا نظػر 



إف قدر على ذلك امره بػذلك كمػا  ؛يف أقاويل الصحابة والتابعُت، واألئمة يف الفقو
 .يف أقاويلهم يف تفسَت القرآف أمرانه ابلنظر

 .فمن أحب االقتصار  على أقاويل علماء اغبجاز، اكتفى واىتد، إف شاء هللا
وإف أحػػػػػب اإلشػػػػػراؼ علػػػػػى مػػػػػذاىب الفقهػػػػػاء متقػػػػػدميهم ومتػػػػػ خريهم ابغبجػػػػػاز 
والعػػراؽ، وأحػػب الوقػػوؼ علػػى مػػا أخػػذوا وتركػػوا مػػن السػػنن، ومػػا اختلفػػوا يف تثبيتػػو 

نة، كػػاف ذلػػك مباحػػاً، ووجهػػاً ؿبمػػوداً إف فهػػم وضػػبا مػػا وأتويلػػو، مػػن الكتػػاب والسػػ
 علم أو سلم من الت ليا انؿ درجة رفيعة ووصل إىل جسيم من العلم واتسع ونبل؛ 

 .إذا فهم ما اطلع، و ذا وبصل الرسوخ ؼبن فقهو هللا
 وص  على ىذا الش ف، واستحلى مرارتو، واحتمل ضيق اؼبعيشة فيو.

يف حفظ اؼبولدات اليؤمن عليو اعبهل بكثَت من السنن، واعلم َي أخي إف اؼبفرط 
 إذا مل يكن تقدـ علمو  ا. 

وإف اؼبفػػػرط يف حفػػػظ طػػػرؽ اآلاثر دوف الوقػػػوؼ علػػػى معانيهػػػا، ومػػػا قػػػاؿ الفقهػػػاء 
 .فيها؛ لصفر من العلم

وكبلنبػػػا قػػػػانع ابلشػػػػم مػػػن اؼبطعػػػػم، ومػػػػن هللا التوفيػػػػق واغبرمػػػاف، وىػػػػو حسػػػػيب وبػػػػو 
 اعتصم.

أف الفروع ال حد ؽبا تنتهي إليو أبداً، ولذلك تشعبت، فمن راـ أف  واعلم َي أخي
وبيا آبراء الرجاؿ فقد راـ ما ال سبيل لو، و ال لغَته إليػو؛ ألنػو ال يػزاؿ يػرد عليػو مػا 
اليسػمع ولعلػو أف ينسػػى أوؿ ذلػك آبخػػره، لكثرتػو، فيحتػػاج أف يرجػع إىل االسػػتنباط 

زعمػػو أف غػػَته كػػاف أدر، بطريػػق االسػػتنباط الػػذي كػػاف يفػػزع منػػو، وهبػػنب عنػػو تورعػػاً ب
منػػو، فلػػذلك عػػوؿ علػػى حفػػظ قولػػو، ٍب إف األَيـ تضػػطره إىل االسػػتنباط مػػع جهلػػو 

 ابألصوؿ، فجعل الرأي أصبًل واستنبا عليو.
واعلم أنو مل تكن مناظرة بُت اثنُت أو صباعة من السلف إال لتفهم وجو الصواب، 

 فيجري عليو أمثلتو ونظائره. فيصار إليو، ويعرؼ أصل القوؿ وعلتو،



 فعليك َي أخي حبفظ األصوؿ والعناية  ا.
واعلػػم أف مػػن عػػٍت حبفػػظ السػػنن واألحكػػاـ اؼبنصوصػػة يف القػػرآف ونظػػر يف أقاويػػل 
الفقهاء، فجعلو عوانً لو على اجتهاده، ومفتاحاً لطرائق النظر، وتفسَتاً عبمل السنن 

قليد السنن الػيت هبػب االنقيػاد إليهػا علػى كػل اتملة للمعاين، ومل يقلد أحداً منهم ت
حػػػػاؿ، دوف نظػػػػر، ومل يػػػػرح نفسػػػػو فبػػػػا أخػػػػذ العلمػػػػاء بػػػػو أنفسػػػػهم مػػػػن حفػػػػظ السػػػػنن 
وتػػػدبرىا، واقتػػػد،  ػػػم يف البحػػػث والػػػتفهم والنظػػػر، وشػػػكر ؽبػػػم سػػػعيهم فيمػػػا أفػػػادوه 

مل  ونبهوا عليو، وضبدىم على صوا م الذي ىو أكثر أقواؽبم، ومل ي ئهم من الزلل كما
يػػػ ؤوا أنفسػػػهم منػػػو، فهػػػذا ىػػػو الطالػػػب اؼبتمسػػػك دبػػػا عليػػػو السػػػلف الصػػػا ، وىػػػو 

 اؼبصيب غبظو، واؼبعاين لرشده، واؼبتابع لسنة نبيو أ، وىدي صحابتو  .
ومػػن أعػػف نفسػػو مػػن النظػػر، وأضػػرب عمػػا ذكػػران، وعػػارض السػػنن برأيػػو، وراـ أف 

فهػػػو ضػػػاؿ مضػػػل، ومػػػن جهػػػل ذلػػػك كلػػػو أيضػػػاً، وتقحػػػم يف يردىػػػا إىل مبلػػػ  نظػػػره، 
 ضل سبيبلً أالفتو، ببل علم فهو اشد عمى، و 

 ولكن ال حياة دلن تنادي لقد أمسعت لو انديت حياً 

 يعلم. وقد علمت أنٍت ال أسلم من جاىل معاند ال
 ولو كنت يف غار على جبل وعر ولست بن   اج من مقالة طاعن

 نسر ولو غاب عنهم بُت خافييت  ناس سادلاً ومن ذا الذي ينجو من ال

واعلم َي أخي أف السنة والقرآف نبا أصل الرأي والعيار عليو، ولػيس الػرأي ابلعيػار 
 على السنة، بل السنة عيار عليو، ومن جهل األصل مل يصل الفرع أبداً.
الشػيء إذا بػٍت وقاؿ ابن وىب: حدثٍت مالك أف إَيس بن معاوية قاؿ لربيعة: إف 

على عوج مل يكد يعتدؿ. قاؿ مالك: يريد بذلك اؼبفيت الذي يتكلم على أصل يبػٍت 
 .(ٔ)عليو كبلمو"اىػ

                                           

 (. ابختصار وتصرؼ يسَت جداً.ٕٚٔ-ٙٙٔ/ٕ( جامع بياف العلم وفضلو )ٔ)



 قاؿ الشافعي رضبو هللا: "من تعلم القرآف عظمت قيمتو.
 ومن تكلم يف الفقو مبا قدره.

 ومن كتب اغبديث قويت حجتو.
 ومن نظر يف اغبساب جزؿ رأيو.

 .(ٔ) ينفعو علمو"اىػومن مل يصن نفسو مل
 

                                           

 (.  ٕٗ/ٓٔ( سَت أعبلـ النببلء )ٔ)



 ادلشرف 
 احلقوق والواجبات

 
 يًتكز دور اؼبشرؼ يف األمور التالية:

: وىػػذا يبػػدأ مػػن قبػػل أف يسػػجل الباحػػث موضػػوعو للمرحلػػة الػػيت التوجي  و واإلرش  اد
يسعى لنيلها، فهو يوجهو إىل اعبهة اؼبناسػبة، ليكػوف موضػوعو فيهػا، ويرشػده 

 ها.إىل اعبوانب اليت تصلح أف يكتب في
فػػإذا سػػجل موضػػوعو أرشػػده ووجهػػو كيػػف يبػػدأ يف البحػػث، ومػػن أي عنصػػر 
يبػػدأ الكتابػػة، ومػػا ىػػي اؼبراجػػع الصػػاغبة لػػو، وأيػػن هبػػد حبػػث ىػػذه القضػػية أو 

 تلك، وكيف يتناوؽبا، إىل غَت ذلك فبا وبتاجو الطالب.
فػػإذا مػػا واجهتػػو مشػػكلة يف البحػػث يف فهػػم مسػػ لة أو تػػرجيح بػػُت قػػولُت، أو 

 ة معينة ؼبوضوع أو تعريف كاف  انبو موجهاً ومرشداً.وضع صياغ
: يقصد  ذا متابعة عمل الباحػث، ليسػتحثو علػى البحػث، واقبػازه يف اؼبػدة  ادلتابعة

 اددة، ولَتفع التقارير إىل اعبهة اؼب تصة عن سَت الطالب.
فاؼبشرؼ يقف  انػب الطالػب وخلفػو وأمامػو يوجهػو ويرشػده، وأيخػذ بيػده، 

 ويتابعو لينجز يف الوقت ادد ويستحثو
: عػادة ربتػاج الرسػالة يف تسػجيلها كموضػوع، أو متابعتهػػا، إكم ال العم ل اإلداري 

أو إجػػػػػراءات التسػػػػػليم، أو أخػػػػػذ اإلذف للطباعػػػػػة، إىل عمػػػػػل إداري، وصبيعػػػػػو 
يتوقػػػػف علػػػػى اؼبشػػػػرؼ الػػػػذي يكمػػػػل للطالػػػػب ىػػػػذا العمػػػػل اإلداري، ويفيػػػػد 

 ما عليو ش نو يف حبثو.اعبهات اؼب تصة حباؿ الطالب، و 
: قػػد يقػػف الطالػػب أمػػاـ ترصبػػة فػػبل هبػػدىا، أو أمػػاـ قضػػية ال  ادلس  اعدة يف البح  ث

يفهمهػػا، أو أي أمػػر يصػػعب عليػػو، فيقػػـو اؼبشػػرؼ دبسػػاعدتو، يف حبػػث ىػػذه 
 القضية أو تلك ، أو تفهيمو ىذه اؼبس لة أو تلك.



، ويػًتؾ فيهػا ، يف جزئيػة صػغَتة جػداً مع مبلحظة أف تكػوف اؼبسػاعدة ؿبػدودة
اؼبشػػػرؼ للباحػػػث حريػػػة االختيػػػار والًتجػػػيح، بعػػػد أف أيخػػػذ بيػػػده يف فهمهػػػا، 

 وإيقافو عليها.
: حينما يعطي الباحث أوراقو للمشرؼ ليقرأىا، فإنو سيقف حتمػاً تسديد الباحث 

علػػػى أمػػػور ىػػػي ؿبػػػل مبلحظػػػة، فيقػػػدـ اؼبشػػػرؼ ىػػػذه اؼببلحظػػػات للباحػػػث، 
 عاىل إىل بر األماف.ويسدده يف حبثو ليصل إبذف هللا ت

؛ علػى الباحػػث إذا قػّدـ أوراقػو إىل اؼبشػػرؼ ليقرأىػا، أف يعػػُتِّ وىن ا أم ر مه  م 
لو اؼبواضع اليت ربتاج إىل مزيػد اىتمػاـ، وخاصػة يف اػل الػذي ذكػر الباحػث 
اختيػػػاراً أو ترجيحػػػاً لػػػو، أو تضػػػمن توجيهػػػاً، أو كبػػػو ذلػػػك؛ ألف اؼبشػػػرؼ يف 

سػػػريعة، يبلحػػػظ فيهػػػا مػػػا قػػػد يقػػػع يف أسػػػلوب الغالػػػب سػػػيقرأ األوراؽ قػػػراءة 
الباحػػث، وطريقتػػو يف التوثيػػق وكبػػو ذلػػك، و ال يتيسػػر لػػو عػػادة أف يػػدقق يف  
كل جزئية، فإذا مػا نبهػو الباحػث إىل ىػذه اؼبواضػع، أمكػن إبذف هللا حصػوؿ 

 االستفادة التامة للباحث من اؼبشرؼ. 
 حق ادلشرف على الطالب :

 ق العامل على التلميذ.وللمشرؼ مع الطالب الباحث ح
احػػػًتاـ العلمػػػاء وتػػػوقَتىم وتعظػػػيمهم، مػػػن حقػػػوقهم الػػػيت هبػػػب علينػػػا مراعاهتػػػا. حػػػىت قيػػػل: 

 يعامل العلماء كمعاملة اػبلفاء، يعٍت يف األدب معهم. 
 نقل عن أيوب بن القرية أنو قاؿ: "أحق الناس ابإلجبلؿ ثبلثة:

 العلماء.
 واإلخواف.

 والسبلطُت.
 اء أفسد مروءتو.فمن است ف ابلعلم

 ومن است ف ابلسلطاف أفسد دنياه.
 والعاقل ال يست ف أبحد.



 .(ٔ)قاؿ: والعاقل دينو شريعتو، واغبلم طبيعتو، والرأي اغبسن سجيتو"
و يرو، عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر أنو قاؿ: "من حق العامل  عليك: أف تسلم على القػـو 

 عامة وزبصو دو م ابلتحية.
 أمامو . وأف ذبلس

 وال تشَتف عنده بيدؾ .
 وال تغمزف بعينيك.

 وال تقولن: قاؿ فبلف خبلفا لقولو.
 وال تغتابن عنده أحداً.
 وال تسار يف ؾبلسو.

 وال أتخذ بثوبو.
 وال تلح عليو إذا كسل.

 وال تعرض من طوؿ صحبتو فإما ىو دبنزلة الن لة تنتظر مىت يسقا عليك منها شيء.
عظػػػػم أجػػػػرا مػػػػن الغػػػػازي يف سػػػػبيل هللا، وإذا  مػػػػات العػػػػامل انثلمػػػػت يف وإف اؼبػػػػؤمن العػػػػامل أل

 .(ٕ)اإلسبلـ  ثلمة ال يسدىا شيء إىل يـو القيامة"
 فهذه صبلة من اآلداب اليت تراعى مع العلماء، ولنفردىا على أقساـ، ف قوؿ:

 األدب يف رللس اإلشراف: 
 فمن األدب مع العامل يف ذلك :
 ولزومو.ػ اغبرص على ؾبلس اإلشراؼ 

 ػ تفهم عبارتو وإشارتو.
 ػ صرؼ العُت والوجو إليو.

 ػ ترؾ االشتغاؿ أمامو أبي شيء آخر غَت السماع لدرسو.

                                           

 (.ٙٗٔ/ٔجامع بياف العلم وفضلو )( ٔ)
(، وعلقػػو ابػػن عبػػدال  يف جػػامع بيػػاف العلػػم وفضػػلو ٜٜٔ/ٔع ألخػػبلؽ الػػراوي وآداب السػػامع )اعبػػام (ٕ)

 (.ٜٕٔ/ٔ(، وأسنده ـبتصراً )ٙٗٔ/ٔ)



 ػ اغبرص على حسن االستماع وحسن السؤاؿ.
 ػ القرب منو ما أمكن.

 ػ قلة اغبركة إال غباجة أمامو.
 ػ ترؾ االسًتساؿ أثناء الدرس ابلكبلـ حىت ولو أذف ابلتعليق.

 ترؾ األسئلة أثناء الدرس وليحفظ الطالب أسئلتو إىل ما بعد الدرس.ػ 
 ػ إذا س ؿ العامل وبسن سؤالو فإف حسن السؤاؿ نصف العلم.
 ػ إذا ظبع جواب العامل يتدبره ويتفهمو قبل أف يعيد السؤاؿ.

 األدب مع العامل يف صحبتو:
لػم مػع شػي و: طالب العلم مع الشػيخ خػادـ، وألمػر مػا كػاف مػن أظبػاء طالػب الع

. وأيٌب التلميػذ دبعػٌت مػتعلم واألتباعىم اػبدـ  و )تلميذ(، والتلميذ صبعها )التبلميذ(
 الصنعة. والتلميذ اػبادـ.

 قاؿ الشاعر لبيد بن ربيعة: 
 جيلو التالميذ لؤلؤاً قشباً  اء جيلو متوهنن كما  فادل

يػػػد، واعبمػػػع قولػػػو: )التبلميػػػذ( غلمػػػاف الصػػػناع. وقولػػػو: )القشػػػب( القشػػػيب اعبد
 .(ٔ)قشب

عن ابن وىب عن مالك قاؿ: كاف عبيد هللا بن عبدهللا بن عتبة من علماء الناس  
 كثَت العلم وكاف ابن شهاب ىبدمو حىت إنو كاف ليناولو الشيء.

قاؿ: وكاف ابن شهاب يصحب عبيد هللا حىت إنو كاف لينػزع لػو اؼبػاء. قػاؿ: وكػاف 
تو فقعػػد إليػػو إنسػػاف مل يقبػػل عليػػو حػػىت ىبلػػو عبيػػد هللا بػػن عبػػد هللا إذا دخػػل يف صػػبل

من صبلتو على كبو ما كاف يػر، مػن طوؽبػا.  قػاؿ مالػك: إف علػي بػن اغبسػُت كػاف 
مػػن أىػػل الفضػػل وكػػاف أيتيػػو فػػػيجلس إليػػو فيطػػوؿ عبيػػد هللا صػػبلتو وال يلتفػػت إليػػػو 

ٌت فيقاؿ لو: علي بن اغبسُت! وىو فبن ىو منو فقاؿ: ال بد ؼبن طلب ىذا األمر يعػ
                                           

 (.ٖٕٗ/ٔ( انظر رسالة )التلميذ( للبغدادي )ضمن نوادر اؼب طوطات( ربقيق عبدالسبلـ ىاروف )ٔ)



 .(ٔ)بو"
 فطالب العلم يف صحبة شي و خادـ لو، وعليو أف يتحلى ابلصفات التالية:

 ػ أف ال يرفع صوتو أمامو.

 ػ أف يبادر إىل تلبية طلبو.
 ػ أف ال يتقدمو إال ػبدمتو.

 ػ أف يعظمو يف خطابو.
 ػ أف ال يلح عليو عند كسلو أو شغلو.

 يريد الكبلـ فيو.ػ أف ال وبرجو ابلسؤاؿ عما يعلم أف العامل ال 
وعمومًا عليو أف وبرص يف صحبة العامل على مراعاة حق العلم الذي خصو هللا بو، 

ُ وليتذكر قوؿ هللا تبارؾ وتعاىل:  يَػْرَفِع اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواّللَّ
 (.ٔٔ)ا ادلة: دبَا تَػْعَمُلوَف َخِبَتٌ 

 األدب مع العامل يف رللسو:
 ويف ؾبلس العامل ينتبو إىل األمور التالية:

 ػ أف يكوف ؾبلسو دوف العامل.
 ػ أف ال يكوف بعيداً عن العامل و ال قريباً جداً منو يف ؾبلسو.

 ػ أف يتفسح للطبلب الذين يريدوف اعبلوس.
 ػ أف ال يشغب ابلكبلـ يف ؾبلسو، و ال يباري و ال هبادؿ.

 ف ال يبدأ اغبديث حىت يبدأ الشيخ.ػ أ
 ػ أف ال يفرض على ؾبلس الشيخ حديثاً بدوف إذف الشيخ.

 ػ أف ال يتكلم بعد كبلـ الشيخ إال إبذنو. 
 ػ أف ال يغتاب عنده أحداً.

 ػ أف ال يشعره بتململ أو تضجر.
 ػ أف ال هبلس جلسة تنبئ عن عدـ االكًتاث أو قلة االىتماـ.

                                           

 .ٜٕٚاؼبدخل إىل السنن الك ، للبيهقي ص (ٔ)



 ما قد يعًتيو من وعورة خلق أو شدة فإمبا ىو بشر.ػ أف يتحمل من شي و 
 األدب مع العامل يف فتواه:

العلماء يوقعوف فتاواىم عن هللا، فكيف ينبغي أف يكوف حالنا معهم يف فتاواىم؟! ىذه 
 بع  اآلداب:

ػ عدـ التعنيف والتشنيع على الواحد منهم إذا كاف لو رأي رآه حبسب اجتهاده، يف مس لة 
 اجتهادية.

 إحساف الظن  م يف فتاواىم، فبل يقاؿ عن العامل: أفىت لغرض دنيوي، أو لكذا. ػ
 ػ عند ربقق خط  العامل يسقا القوؿ الذي أخط  فيو و ال يسقا العامل.

ػ الثقة يف علمو وربريره وترجيحو. فيتلقى ابلت مل والتدبر وإحساف الظن، واهتاـ النفس 
شة قبل ذلك، وإف بدا لو شيء فبل يتعجل حىت بعدـ الفهم، فبل يهجم على رد أو مناق

يت كد ويستشَت ويست َت ٍب يقدـ ما بدا لو إىل شي و برفق وأدب، و دوف أف ير، لنفسو 
 فضبًل، فإف لشي و الفضل أف عّلمو وفهمو حىت استطاع أف ينتبو إىل ما انتبو إليو.

ل الذي يلـز اؼبصَت إليو. أّما ػ األصل تلقي فتو، العامل ابلقبوؿ إال أف يظهر ـبالفتها للدلي
ماداـ مل يظهر ما يقتضي ـبالفتها للدليل الذي يلـز اؼبصَت إليو فإف اؼبس لة اجتهادية، 
واألصل أف اجتهاد العامل ال ينق  ابجتهاد عامل غَته، وذلك يف غَت اؼبسائل اليت يًتافع فيها 

 إىل اغباكم الشرعي.
 أو ذكر كتبو تعظيمو وتوقَته. ػ ومن األدب معو يف فتواه أو عند ذكره

ػ ومن األدب معو عند ذكره أف يدعو لو، ويعظمو، فبل يسميو ابظبو، و ال ينبزه بلقب، و 
 ال يشينو بنسبة.

 ػ وأف ال يشَت إىل تناق  فتواه مع أخر، سبقت لو؛ إمبا يس ؿ ويستهدي ويسًتشد برفق.
 اً لقولو.ػ أف ال يقوؿ لو : العامل الفبلين قاؿ بكذا يعٍت خبلف

 



 خطوات 
 اختيار ادلوضوع

 وما جيب مالحظتو قبل اختياره
 

 حينما يريد الباحث أف ىبتار موضوعاً عليو أف يبلحظ فيو األمور التالية :
( أف يكػػػػوف اؼبوضػػػػوع فبػػػػا يػػػػدخل يف اختصاصػػػػو العلمػػػػي، فإنػػػػو إذا كتػػػػب يف غػػػػَت ٔ

وكتابتػو  .اختصاصو لن ينجح يف الوصػوؿ إىل نتػائج صػحيحة إال مػا شػاء هللا
 يف اختصاصو تساعده على إتقاف البحث، وجودة التحرير. 

(  أف يكوف البحث يف مسػائل العلػم وموضػوعو، حػىت يكتسػب األصػالة مػن ىػذه ٕ
اعبهػػػة؛ فػػػػبل وبسػػػن منػػػػو اػبػػػػوض يف قضػػػية ليسػػػػت مػػػػن مسػػػائل العلػػػػم الػػػػذي 
يت صص فيو. وأف يكوف اؼبوضوع الذي يريد حبثو مهماً يف ذاتو، فبل يكتػب 

  مسائل غَت ذات أنبية.يف
 ( أف يكتب يف موضوع تتيسر مصادره ومراجعو لديو، ويبكن البحث فيو.ٖ
(  ال يكتػػػب يف موضػػػوع ؼبّػػػا تسػػػتقر أفػػػراده بعػػػد، كمػػػن يريػػػد أف يكتػػػب عػػػن أحػػػد ٗ

العلمػػاء ومنهجيتػػو، ويكػػوف ذلػػك قريبػػاً مػػن مػػوت العػػامل، فػػإف ىػػذا قمػػُت أبف 
أف تعينػػػػو يف البحػػػػث، ؼبّػػػػا تتجمػػػػع يفػػػػّوت علػػػػى الباحػػػػث أشػػػػياء كثػػػػَتة يبكػػػػن 

 وتظهر بعد لقرب وفاتو.
( أف يكوف اؼبوضوع الذي يبحث فيو فبا وببو وير ح إليو، ويهمػو الوصػوؿ فيػو إىل ٘

 نتيجة.
( أف ال يكتػػػب يف موضػػػوع ىػػػو مثػػػار حبػػػث ونقػػػاش. أو ؿبػػػل ضػػػغوط عاطفيػػػة أو ٙ

وؿ إىل سياسية أو كبو ذلػك؛ ألف الضػغوط حػوؿ اؼبوضػوع قػد سبنػع مػن الوصػ
اغبػػػػق والتجػػػػرد يف النتيجػػػػة، وألف اؼبوضػػػػوع ؼبّػػػػا يسػػػػتقر علػػػػى وضػػػػعو النهػػػػائي 

 ليحكم عليو.



( أف يتحر، يف اؼبوضوع أحد مقاصد التصػنيف، فيحقػق اعبػدة فيػو. مػع مبلحظػة ٚ
أف اؼبوضػػوع الػػذي يريػػد حبثػػو مل تسػػبق فيػػو دراسػػة تغػػٍت عػػن الكتابػػة فيػػو! وقػػد 

سبق الكتابة يف اؼبوضوع فمػن ذلػك  تيسرت اليـو عدة سبل للت كد من عدـ
: 
 الرجوع إىل فهارس اؼبكتبات العامة. - 
 الرجوع إىل فهارس الرسائل اعبامعية يف اعبامعات. - 
 -يرضبػػػػػػو هللا  -الرجػػػػػوع إىل مراكػػػػػػز اؼبعلومػػػػػػاف مثػػػػػػل مركػػػػػػز اؼبلػػػػػػك فيصػػػػػػل  - 

 للمعلومات. 
 الرجوع إىل معاىد البحوث العلمية. - 

يف الشػػػػػبكة العاؼبيػػػػػة العنكبوتيػػػػػة للمعلومػػػػػات  اسػػػػػتعماؿ ؿبركػػػػػات البحػػػػػث -
 )اإلنًتنت(. 

( أف يستشَت أىل اػب ة والعلم يف الت صص الذي يريد الكتابة فيو، ويست َت هللا ٛ
 على ما يعـز القياـ بو.

( أف يكػػػوف اؼبوضػػػوع مناسػػػباً للنطػػػاؽ اؼبطلػػػوب يف البحػػػث األكػػػاديبي، فقػػػد يقػػػع ٜ
اؼبواصفات السابقة، لكن ال يصػلح ألف  اختياره على موضوع تتوفر فيو صبيع

يكتػػػب فيػػػو رسػػػالة يتقػػػدـ  ػػػا لنيػػػل اؼباجسػػػتَت، إّمػػػا لصػػػغره، أو لطولػػػو حبيػػػث 
 يصلح للدكتوراه.

 واؼبوضوع الذي يكتب فيو ال ىبلو من األحواؿ التالية:
أف تكػػوف القضػػية فبػػا يثػػَت يف نفسػػو التوجػػو للكتابػػة فيهػػا، غباجتػػو إىل معرفػػة  .ٔ

 فيها. الصواب أو الراجح
وجػػود مشػػكلة يف اغبيػػاة العامػػة أو اػباصػػة ربتػػاج إىل حبػػث وربريػػر، وىػػي فبػػا  .ٕ

 يدخل يف زبصصو، فَت، أف من الواجب عليو كفائياً الكتابة فيها.
 أف يكلف من جهة علمية ابلكتابة فيو. .ٖ



أف تتجمع لديو عناصر اؼبوضوع من خبلؿ قراءتو اؼبستمرة، اليت كػاف يسػجل  .ٗ
ميػػػػة، فتتجمػػػػع لديػػػػو عناصػػػػر اؼبوضػػػػوع مػػػػن خػػػػبلؿ ىػػػػذه خبلؽبػػػػا الفوائػػػػد العل

الفوائد، فبل يبقى إال أف يضيف إليها بع  األشػياء، ٍب يصػيغها لتكػوف حبثػاً 
ودراسة يف اؼبسػ لة الػيت ذبمعػت لديػو. وىػذا النػوع مػن البحػوث تتشػكل بغػَت 
اسػػػتعجاؿ، بػػػل صػػػاحبها يف أوؿ األمػػػر مل يضػػػع يف ابلػػػو أصػػػبًل الكتابػػػة فيهػػػا، 

مدة من الػزمن إذا أتمػل مػا ذبمػع لديػو مػن معلومػات ـبتلفػة، رأ،  ولكن بعد
إمكانيػػة الكتابػػة يف  جانػػب منهػػا، يضػػع فيػػو تلػػك الفوائػػد الػػيت ذبمعػػت لديػػو 

.  ويصيغها، ويضيف إليها ما يلـز
 أف تنقدح لديو فكرة أثناء القراءة أو النقاش فتلح عليو ويتوجو للكتابة فيها. .٘

و بقػػػراءة كتػػػب مػػػن أصػػػوؿ العلػػػم الػػػذي يريػػػد وعلػػػى كػػػل حػػػاؿ فػػػإف الباحػػػث عليػػػ
الكتابة فيو، ويكثر وينوع وىبتار، فإف ىذا جػدير أبف تنقػدح لػو الفكػرة، وتتضػح 

 لو الصورة، وعساه يبلور فكرة كانت يف نفسو، أو موضوعاً اقبذب إليو.
وليحذر الباحث تلك الكلمة : "ما ترؾ األوؿ لآلخر شيئاً"، فما من كلمة اضر 

علمػػاء واؼبتعلمػػُت منهػػا. بػػل القػػوؿ الصػػحيح: "كػػم تػػرؾ األوؿ لآلخػػر"، ابلعلػػم وال
فإمبػا يسػتجاد الشػيء ويسػػًتذؿ عبودتػو ورداءتػو يف ذاتػػو، ال لقدمػو وحدوثػو. وإمبػػا 

 (ٔ)قيمة كل امرئ ما وبسن.
  

                                           

 .ٜٖ-ٖٛ(. وقارف بػ قواعد التحديث صٜٜ/ٔبياف العلم وفضلو ) انظر جامع( ٔ)



 مشروع البحث
 

بعد أف زبتار اؼبوضوع الػذي ترغػب يف الكتابػة فيػو، أيٌب مشػروع البحػث، والػذي 
 ى صبلة من اػبطوات وىي التالية: يشتمل عل

 أ ( عنوان ادلوضوع، واألمور اليت جيب مراعاهتا عند حتديد العنوان.
العنػػػػواف ىػػػػو أىػػػػم قضػػػػية يف مشػػػػروع البحػػػػث، إذ بػػػػو ربػػػػدد معػػػػامل اؼبوضػػػػوع الػػػػذي 

 ستبحثو، وىو أوؿ ما ُيطالع من البحث، ويطلب فيو األمور اآلتية:
فبل يدخل يف العنواف ما ليس يف اؼبوضوع، أف يكوف العنواف جامعاً مانعاً؛  -

 و ال ىبرج من العنواف ما ىو يف اؼبوضوع.
 أف يكوف العنواف جذاابً. -
 أف يكوف العنواف واضحاً بيناً،فبل ذبعل فيو ألفاظ مبهمة أو ؾبملة. -
 أف يكوف العنواف من عبارات الفن أو ألفاظ اؼبوضوع. -
 ل، فيفضل أف تكوف ـبتصراً.أف ال يكوف العنواف مطواًل إطالة زب -

 ب ( ادلنهج والطريقة اليت سيسلكها الباحث عند معاجلة ادلوضوع.
إذا حدد الباحث عنواف البحث؛ فإنو ينتقل إىل األمر اآلخر، وىو ربديد طريقة 

 البحث ومنهجو، فهو سيعتمد الطريقة اليت يوحي  ا العنواف؛
تقرائي الناقص االنتقائي أو فقد يسلك اؼبنهج االستقرائي التاـ، أو االس

 العشوائي.
وسيحرر ما ذبمع لديو مستعمبًل اؼبنهج التحليلي أو االستنباطي أو اؼبقارف أو 

 .يالعرضي الوصفي أو االسًتداد
 ج( خطة ادلوضوع، وما جيب مراعاتو فيها. 

ٍب أتٌب بعد ذلك قضية وضع خطة اؼبوضوع، وتقسيماتو، وىذا فرع عن العنواف، 
اف وبكم تقسيم اؼبوضوع، وإال يغَت العنػواف حبسػب التقسػيمات الداخليػة إذ العنو 



 لتحصل قضية اؼبطابقة بُت اتو، والعنواف.
 وتتشكل خطة اؼبوضوع، عن طريق ما يلي:

 : سرد العناصر الذي ير، دخوؽبا فيو. أوالً 
 : صبع العناصر اؼبتقاربة ربت عنواف جامع ؽبا. اثنياً 
شكلو ىذا العنواف وما ربتو من عناصر مع غَته من : ينظر يف ما ي اثلثاً 

العناوين وما ربتها من العناصر ىل يكوِّف اباًب أو فصبًل أو مبحثاً. ويبكن أف 
يستعُت ابألحباث اؼبشا ة ؼبوضوعو يسًتشد منها يف ما يزيده يف خطة موضوعو 

 أو وبذفو، وكبو ذلك.
 وأىم األمور اليت تراعى يف ذلك ىي التالية:

تقسيم البحث إىل أبواب وفصػوؿ ومباحػث، أو إىل مقاصػد ومطالػب، أو  -
فصػػػوؿ فقػػػا، حبسػػػب طػػػوؿ البحػػػث وقصػػػره، ويقػػػدـ بػػػُت يػػػديها التمهيػػػد أو 
. مػػع مبلحظػػة أف التمهيػػد واؼبػػدخل ال يقسػػم إىل مباحػػث أو  اؼبػػدخل إذا لػػـز
فصػػػوؿ، ألنػػػو ؾبػػػرد سبهيػػػد ولػػػيس موضػػػع حبػػػث، فيسػػػوؽ عناصػػػر التمهيػػػد أو 

عنػػػاوين جانبيػػػو، مقتصػػػراً علػػى العناصػػػر الػػػيت وبتاجهػػػا ؼبوضػػػوع اؼبػػدخل ربػػػت 
البحث، ويوردىا ابقتضػاب وتركيػز، فػبل يبسػطها بسػا البحػث و ال يعرضػها 

 عرضو. 
البػػػػد مػػػػن وضػػػػع عنػػػػواف لكػػػػل قسػػػػم؛ فللبػػػػاب عنػػػػواف، وللفصػػػػل عنػػػػواف،  -

 وللمطلب عنواف، وللتمهيد عنواف، وللمدخل عنواف.
 ة ما يراعى يف عنواف البحث.يراعي يف العناوين الداخلي -
تكػػػوف ىػػػذه التقسػػػيمات منطقيػػػة ومتسلسػػػلة يفضػػػي كػػػل واحػػػد منهػػػا إىل  -

 الذي يليو، ابنسيابية وسبلسة.
وأتخػػذ ىػػػذه التقسػػػيمات موضػػػعها حبسػػب عنػػػواف البحػػػث؛ فمػػػثبًل حينمػػػا  -

يكػوف عنػػواف البحػػث: "اإلمػػاـ اػبطػػايب ومنهجػػو يف كتابػػو معػػامل السػػنن"، فػػإف 



وع، ومواضػػػع عناصػػػر العنػػػواف زبتلػػػف عنهػػػا لػػػو كػػػاف عنػػػواف تقسػػػيمات اؼبوضػػػ
البحث: "منهج اػبطايب يف كتابو هتػذيب السػنن"، فػإف ترصبػة اإلمػاـ اػبطػايب 
يف العنواف األوؿ أصيلة يف البحػث، ومقصػد مػن مقاصػده األساسػية، فت خػذ 
القسػػػػم األوؿ مػػػػن اػبطػػػػة، أو البػػػػاب األوؿ منهػػػػا. ويف العنػػػػواف الثػػػػاين ترصبػػػػة 

يب غػَت أصػيلة يف البحػث، وليسػت مػن مقاصػده، فػبل يصػلح أف تكػوف اػبطػا
ابابً أو القسػػػم األوؿ منػػػو، إمبػػػا يصػػػلح أف تكػػػوف مػػػدخبًل أو سبهيػػػداً، وتكػػػوف 
ترصبػػة ـبتصػػرة، مػػوجزة، خبػػبلؼ الًتصبػػة يف العنػػواف األوؿ فإ ػػا تكػػوف موسػػعة 

 مطولة ربليلية.
 يستحسػن أف يكػوف ويراعي يف ىذه التقسػيمات التناسػب يف الطػوؿ، فػبل -

يف الباب األوؿ مثبًل أربعة فصوؿ، ويف البػاب الثػاين فصػبلف، أو يكػوف عػدد 
الصػػفحات يف البػػاب األوؿ مائػػة صػػفحة، ويف البػػاب الثػػاين طبسػػوف صػػفحة 
فقا، أو الفصل األوؿ طبسة عشػر صػفحة، والفصػل الثػاين ثبلثػوف صػفحة، 

واختصػػػػار الفصػػػػل ويبكنػػػػو حػػػػل ىػػػػذه اؼبشػػػػكلة عػػػػن طريػػػػق النظػػػػر يف اختػػػػزاؿ 
الطويل، أو حذؼ بع  النقوؿ واالحتفاظ أبنبها ويشَت إىل الباقي ابإلحالة 
يف اؽبػػػامق، أو زَيدة عػػػػدد صػػػفحات الفصػػػػل بػػػزَيدة بعػػػػ  النقػػػوؿ وإضػػػػافة 
بعػ  األمػػور الػػيت يبكػػن إضػػافتها، حػػىت يتناسػػب عػػدد صػػفحاتو مػػع الفصػػوؿ 

  األمثلة، ووضػع األخر،، أو االقتصار على وضع اػببلصة والنتيجة مع بع
 الباقي يف ملحق آخر الكتاب

 د ( الدراسات السابقة وتقوميها.
تكوف سابقة، فهي أتٌب أثناء اختيار اؼبوضوع؛ إذ ينبغي للباحث أف ىذه اػبطوة  

يت كد من عدـ وجود دراسة سابقة تغٍت عن الكتابة والبحث فيو، وىنا بعد أف 
ي يكوف واضحًا لديو ولد، القارئ يت كد من ذلك يقّوـ الدراسات السابقة، لك

لشيء الذي يريد أف يضيفو إىل اؼبوضوع، مبينًا اعبهة اليت يريد أف يكوف فيها ا



 البحث، ومل توجد عند من سبقو فبن درس اؼبوضوع إف وجد.
وفائدة ىذه الدراسة تظهر يف ربرير ؿبل اػببلؼ يف البحث، كما تبُت لو أنواع  

 أساسية يف البحث، وربدد لو وجهتو بوضوح. الكتب اليت يعتمدىا مصادراً 
 ى  ( قائمة مبدئية ابدلصادر وادلراجع األولية. 

لنفسو القائمة اؼببدئية للمصادر واؼبراجع األولية للبحث، بعد أف يضع الباحث 
يكوف قد حرر ؿبل البحث من الدراسات السابقة وعُت لنفسو النقاط اعبديدة 

 ضوع، من خبلؿ حبثو.اليت سيبحثها ويضيفها إىل اؼبو 
 وىذه القائمة مهمة جداً يف كشف مد، صعوبة البحث من ىذه اعبهة؛
 فتارة تتيسر اؼبراجع وتوجد و ال تكوف اندرة أو يصعب الوصوؿ إليها.

و رة تكوف الصعوبة يف كثرة اؼبصادر واؼبراجع، فبا وبوج الباحث إىل طوؿ 
 االستقراء والتتبع والدراسة، وتشعبها أحياانً.

و رة تكوف صعوبة البحث يف شحة اؼبصادر وقلتها وندرهتا أو صعوبة الوصوؿ 
 إليها.

ٍب على الباحث أف يضع لنفسو تصورًا يف ترتيب ىذه اؼبصادر من جهة قيمتها 
وترتيب الرجوع إليها، ولكل حبث نظر خاص يف ترتيب اؼبصادر فيو عند صبع 

حسب التسلسل الزمٍت، و رة ترتب اؼبعلومات وربريرىا وترتيبها، ف حيااًن ترتب 
 حبسب االستيعاب للموضوع، و رة ترتب حبسب قيمة اؼبصنف، وىكذا.



 بحث مجع ادلادة العلمية لل
 

بعد مشروع البحث، واؼبوافقة عليو من اعبهة اليت يتقدـ بو إليها، أو حىت بعد 
حث إىل توجهو بتوفيق هللا لو ودبشيئتو سبحانو للكتابة يف البحث ينتقل البا

 .ادلعلومات وتدوين ادلادة العلميةاػبطوة التالية، وىي صبع 
ة التقميق، حبسب العبارة اليت يطلقها أىل اغبديث، فهم وىذه اؼبرحلة ىي مرحل

ق" حيث يقـو الطالب  مع الرواَيت واألحاديث، ق ٍب فتِّ يقولوف: "قمِّ 
 والضعف. أبسانيدىا اؼبتعددة، ٍب بعد ذلك يفتق يف درجتها من الصحة

والبحث ىو صبع اؼبادة وتنظيمها وربريرىا وترتيبها؛ حيث يقـو الباحث ابستقراء  
 اؼبعلومات اليت يتشكل منها البحث يف اؼبصادر واؼبراجع.

وربديد ىذه اؼبصادر واؼبراجع إّما أف يتم ع  معرفة مسبقة من الباحث  ا من 
د دائرة اؼبصادر األولية خبلؿ الت صص العلمي، إذ يكوف من السهل عليو ربدي

للبحث، وصبع مادتو منها، وإما أف ال يكوف الباحث مت صصًا يف موضوع 
البحث، فيحتاج إىل أف يسًتشد آبراء اؼب تصُت يف ربديد ىذه اؼبصادر، والقراءة 
اؼبوسعة يف موضوع البحث، حىت يصل إىل تعيُت صبلة من اؼبصادر األولية 

 للبحث.
 واع: والقراءة على ثبلثة أن

o .القراءة اؼبت نية للفهم والعلم 
o .القراءة السريعة لبلستيعاب ، واؼبعرفة العامة 
o  القراءة اعبردية دبرور العُت على الصفحة، حيث يقـو الباحث  رد

اؼبطوالت يف ساعات قليلة. وقد أغنت أخَتًا برامج اغباسوب عن 
سهل ذلك، وساعدت الباحثُت على الوصوؿ إىل اؼبعلومات وصبعها أب

طريقة ويف أسرع وقت، وكل ما على الباحث أف وبضر ال انمج 



اؼبناسب للبحث فيو، وتعيُت كلمات للبحث، يبحث عنها يف الكتب 
اليت ي تصمنها ال انمج، ليعطيو ال انمج قائمة ابؼبواضع والكتب اليت 
وردت فيها ىذه الكلمات، ليطبعها، أو لَتاجعها وهبمع اؼبعلومات 

 معتمداً ما يناسبو من الطرؽ التالية: وينقلها عنده
 الطريقة األوىل : البطاقات )الكروت(.

 الطريقة الثانية : األوراؽ. 
 الطريقة الثالثة : التصوير.

 الطريقة الرابعة : اإلشارة على ظهر غبلؼ الكتاب من الداخل.
 وشرح ىذه الطرؽ ىو التايل : 

 كروت(اجلمع ابعتماد البطاقات )ال:  الطريقة األوىل
ىػػذه الطريقػػة مفيػػدة جػػداً يف صبػػع نصػػوص ؿبػػددة، ـبتصػػرة أو متوسػػطة الطػػوؿ 
اليت عادة ال ربتػاج إىل تعليقػات كثػَتة، و ال تػرتبا بسػياؽ خػاص، وربتػاج إىل 

 تصنيف بسبب تنوعها وتعددىا.
والبطاقػػػة عبػػػارة عػػػن قطػػػع مػػػن الػػػورؽ اؼبقػػػو، بثبلثػػػة أحجػػػاـ : صػػػغَت ومتوسػػػا 

مسطرة من األماـ واػبلف، وأحياانً تكوف مسػطرة مػن  وكبَت. وتكوف يف العادة
 جهة واحدة. وتباع لد، اؼبكتبات القرطاسية.

والطريقة ىي أف يوضع النص يف البطاقة ويكتب اسم اؼبرجع ومعلومػات النشػر 
عليهػػا، وموضػػع الػػنص مػػن الكتػػاب ابعبػػزء والصػػفحة أو ابلصػػفحة فقػػا إذا مل 

 يكن للكتاب أجزء .
حثُت لنفسػػػػو طريقػػػػة معينػػػػة يف ترتيػػػػب ىػػػػذه اؼبعلومػػػػات، وقػػػػد جعػػػػل بعػػػػ  البػػػػا

وإبمكػػػاف كػػػل ابحػػػث أف ىبتػػػار لنفسػػػو الطريقػػػة الػػػيت تناسػػػبو، اؼبهػػػم أف تشػػػتمل 
البطاقػػة أو يشػػتمل الكػػرت الػػذي نقلػػت فيػػو الػػنص أو اؼبعلومػػة الػػيت تريػػدىا يف 
البحػث علػػى ىػػذه اؼبعلومػات: )اسػػم اؼبؤلػػف، اسػم الكتػػاب، معلومػػات النشػػر، 



 ص اؼبنقوؿ من الكتاب(موضع الن
وفوائػػػد ىػػػذه الطريقػػػة يف اعبمػػػع كثػػػَتة: فهػػػي تغنيػػػك عػػػن الرجػػػوع مػػػرة اثنيػػػة إىل 

 اؼبصدر.
إذا تكػػرر معػػك وجػػود الػػنص يف مصػػدر آخػػر يبكػػن إغباقػػو بسػػهولة مػػع االنتبػػاه 

 إىل توثيق ذلك بذكر اسم الكتاب الثاين واسم اؼبؤلف ... اخل.
 منو حبرية ووضوح.ربرر داللة النص يف ذىنك لبلستنباط 

تسهل عليك ضبل اؼبعلومات وكتابة البحث يف أمػاكن ـبتلفػة بػدوف حاجػة إىل 
 نقل الكتب واؼبصادر.

سبكنػػػك مػػػن االسػػػتفادة مػػػن اؼبعلومػػػة إذا احتجتهػػػا يف حبػػػث آخػػػر، ألف الكػػػرت 
ربػػتفظ بػػو بعػػد أف تنقػػل مػػا فيػػو إىل موضػػعو مػػن البحػػث، بػػل واالسػػتفادة مػػن 

 خل البحث الواحد إذا احتجت إليو.النص يف أكثر من ؿبل دا
يساعدؾ على عمل الكشافات للبحث الذي تقـو بو، إذ التعامػل مػع البطاقػة 

 يف الًتتيب والتبويب سهل جداً.
ومػػػن سػػػلبياهتا : أف ىػػػذه الطريقػػػة متعبػػػة جػػػداً يف البحػػػث الػػػذي يعتمػػػد علػػػى 

 نصوص كثَتة، لكن ال غٌت عنها فهي يف ىذا الباب من أنفع ما يكوف.
 ف ىذه الطريقة قد ال تفيد يف النصوص الطويلة.أ

 وغَت مفيدة يف النصوص اليت ربتاج إىل سياقها.
 وغَت ؾبدية يف النصوص اليت ربتاج إىل تعليق من الباحث قد يطوؿ.

 اجلمع ابعتماد األوراق:  الطريقة الثانية
ء يقيد الباحث يف ىذه الطريقة النصوص اليت وبتاجها البحث يف أوراؽ بيضػا 

عاديػػػة، لكػػػن يفػػػرد كػػػل نػػػص يف ورقػػػة، ويػػػًتؾ ابقػػػي الورقػػػة للتعليػػػق، وإلضػػػافة 
 اؼبعلومات اؼبتعلقة  ذا النقل ابلتعليق عليو.

وىػػذه الطريقػػة مفيػػدة جػػداً يف النقػػوؿ الػػيت ربتػػاج إىل تعليقػػات سػػريعة ومتعػػددة 



 على النص اؼبنقوؿ، حيث يتمكن الباحث من ىذا يف يسر وسهولة.
ه األوراؽ يف ملفػػػات )دوسػػػيات(، حيػػػث ىبػػػـر كػػػل ورقػػػة وهبمػػػع الباحػػػث ىػػػذ

ويػػػدخلها يف الدوسػػػية، ويصػػػنف ىػػػذه األوراؽ إىل ؾبػػػاميع يضػػػع فاصػػػبًل بينهػػػا 
 حىت ال زبتلا.

وإف أراد أف ال يسػػت دـ الدوسػػػيات فإنػػو يبكنػػػو أف يضػػع األوراؽ يف مظػػػاريف  
ابػػة يف كبػػَتة، ويفػػرد كػػل ظػػرؼ ألوراؽ تتعلػػق دبوضػػوع واحػػد، فػػإذا مػػا أراد الكت

 نقطة معينة أخرج اؼبظروؼ اؼبتعلق  ا.
ويضػع الباحػث يف رأس الورقػة عنػواف الػػنص ، ويوثقػو بػذكر اسػم اؼبصػدر واسػػم 

 اؼبؤلف ومعلومات النشر.
ويستطيع أف يلحق ابلنص اؼبواضع األخر، اليت يتكرر فيها، كػ ف يػراه مػثبًل يف 

ب اآلخػػػر واسػػػم كتػػػاب ٍب يػػػراه يف آخػػػر، فإنػػػو يسػػػتطيع أف يلحػػػق اسػػػم الكتػػػا
 اؼبؤلف ومعلومات النشر اؼبتعلقة بو، إذ يف الورقة متسع ؽبذا.

وىذه الطريقة ال تصلح يف البحث الذي يعتمد على صبع نصوص كثػَتة، و ال 
 ربتاج إىل تعليق.

 و ال تساعد كثَتاً على عمل الكشافات مثل البطاقات والكروت. 
 إنو يدخل معك ىنا.وما عدا ىذا فبا ذكر يف ؿباسن طريقة الكروت ف

 اجلمع بواسطة التصوير: الطريقة الثالثة
أحيػػػاان قػػػد وبتػػػاج الباحػػػث إىل نقػػػل الػػػنص يف سػػػياقو، أو أف ينقػػػل مػػػع الػػػنص  
كبلمػػاً للعػػامل الػػذي أورده، و ال هبػػد الوقػػت الكػػايف لنقلػػو يف أوراؽ، أو هبػػد يف 

، حيػػث النقػػل مشػػقة، فهنػػا يبكنػػو أف يلجػػ  إىل طريقػػة اعبمػػع بواسػػطة التصػػوير
يبكنو أف يصور الصفحة والصفحتُت، ويضعهما يف ملف )دوسيو( يعده ؽبػذا، 
أو يف مظػػاريف خاصػػة يعػػدىا ؽبػػذا األمػػر، ويرتبهػػا وينظمهػػا بوضػػع عنػػواف علػػى 
اؼبظػػروؼ أو علػػى الدوسػػية، ويبكنػػو أف يقسػػم الدوسػػية إىل موضػػوعات حبسػػب 



 األوراؽ اليت يصورىا.
يف الورقػة الػيت  ينقلهػا، واألفضػل مػن ىػذا وعليو أف يبلحظ كتابة اسم اؼبصػدر 

أف يصػػػػور صػػػػفحة عنػػػػواف الكتػػػػاب واسػػػػم اؼبؤلػػػػف ومعلومػػػػات النشػػػػر مػػػػن أوؿ 
 الكتاب، أو اعبزء يف كل ؾبموعة تتعلق  ذا اعبزء أو ذاؾ.

 وىذه الطريقة جيدة جداً ؼبن تيسرت لو.
 وتطوي الكثَت من الوقت.

 ـ الذي ورد فيو النص.وسبكن الباحث من الوقوؼ دوماً على سياؽ الكبل
وسبكنػػو مػػن اؼبقارنػػة والتثبػػت مػػن الػػنص فبػػا عسػػاه أف يطػػرأ عليػػو أثنػػاء النقػػل مػػن 

 خط  بتحريف أو تصحيف.
 لكن فيها من السلبيات األمور التالية:
 أ ا غَت مفيدة يف إعداد الكشافات.

 أ ا غَت مفيدة للنصوص اليت ربتاج إىل تعليق أو تعقيب أو عمل حاشية.
 متعبة جداً يف البحث الذي يعتمد على صبع نصوص كثَتة. أ ا

أ ػػػػا تقلػػػػل مػػػػن مػػػػد، جػػػػودة إدراؾ الباحػػػػث وفهمػػػػو للػػػػنص، وذلػػػػك أف كتابػػػػة 
الباحػػػػث للنصػػػػوص الػػػػيت ينقلهػػػػا بيػػػػده، ذبعلػػػػو يقرأىػػػػا، ويتفهمهػػػػا، وعسػػػػى أف 
، ما ال وبصػل مثلػو لػو اكتفػى دبجػرد القػراءة  ينقدح يف ذىنو من اؼبعاين والفهـو

 ير، وىذا أمر ؾبرب معروؼ!والتصو 
اجلمع بواسطة اإلشارة على ظهر غالف الكتاب من : الطريقة الرابعة

 الداخل )جلدة الكتاب(
ىذه الطريقة يلج  إليها الباحػث أحيػاانً، وخاصػة إذا كػاف مػتعجبًل؛ فهػي تغنيػو 
عػػن النقػػل والكتابػػة، ويكتفػػي فيهػػا بوضػػع إشػػارة علػػى الػػنص، ٍب يسػػجل علػػى 

اب من الداخل رقم الصفحة اليت فيها الػنص، ويرتػب األرقػاـ ظهر غبلؼ الكت
ربػػت عنػػاوين يضػػعها يبيػػز  ػػا نػػوع النصػػوص، ويبكنػػو بعػػد ذلػػك أف ينقػػل ىػػذه 



 األرقاـ بعناوينها يف ورقة بيضاء، تكوف بُت يديو.
وىي انفعة جداً يف البحث الذي يعتمد على نصوص كثَتة، خاصػة إذا كانػت 

 يعها.متشا ة، أو ال وبتاجها صب
 و مروبة للباحث من تعب النقل والكتابة.

 وسلبية ىذه الطريقة أ ا ال تغٍت الباحث عن تواجد الكتب معو!
 و ال تساعد على وضع  الكشافات العامة.

كمػػا ال يتيسػػر إغبػػاؽ اؼبصػػادر األخػػر، فيهػػا بصػػورة واضػػحة، إال إذا اسػػتعمل 
 وضع اآلخر.الباحث القلم والكتابة ابإلشارة يف كل ؿبل إىل اؼب

كما أ ا ليست كالنقل ابلكتابة يف مػد، مػا تكسػبو للباحػث مػن فهػم وإدراؾ 
 ؼبا تضمنو النص.

 وأخَتاً فإ ا ال تساعد على وضع التعليقات واغبواشي بسهولة.
ولػػػػيبلحظ الباحػػػػث : أف صبػػػػػع اؼبعلومػػػػات اؼبتعلقػػػػػة ابلبحػػػػث الواحػػػػػد قػػػػد يػػػػػتم 

فهػػػو يتعامػػػل مػػػع اؼبوضػػػوع  ابسػػػتعماؿ صبيػػػع ىػػػذه الطػػػرؽ، وقػػػد يػػػتم ببعضػػػها؛
 حبسب ما وبتاجو صبع اؼبادة، واب التوفيق.

ىذا، ومػا سػبق يف صبػع اؼبعلومػات إذا كانػت يف الكتػب، أّمػا صبعهػا إذا كانػت 
علػػػػى ىيئػػػػة اسػػػػتبياانت فهػػػػذا غػػػػَت مقصػػػػود ىنػػػػا، ويرجػػػػع إليػػػػو يف كتػػػػب أىػػػػل 

 االختصاص، وهللا اعلم.



 اختيار ادلادة العلمية
 

ميع أتٌب مرحلة التفتػيق، حيػث يقػـو الباحػث بدراسػة اؼبعلومػات بعد مرحلة التج
الػػػيت ذبمعػػػت لديػػػو وتنظيمهػػػا وترتيبهػػػا، فهػػػو يدرسػػػها مػػػن جهػػػة قيمتهػػػا العلميػػػة يف 
البحػػث، فيسػػتبعد مػػا ال فائػػدة لػػو، أو مػػا ىػػو تكػػرار فيجمػػع اؼبكػػرر، ويعتمػػد منػػو مػػا 

 نسب للبحث.يراه أصبًل، ويكتفي ابإلحالة إىل غَته، مبلحظاً ما ىو األ
ومػػن األمػػور اؼبفيػػدة يف البحػػث ترتيػػب اؼبعلومػػة الواحػػدة حبسػػب التسلسػػل الػػزمٍت 
لوفيات من أوردىا من اؼبصنفُت، لينظر كيف تطورت، وما الذي أضافو كل مصنف 

 إليها، وما ىو موقفو منها، وىذا يوقفو على علم كثَت فيها.
ؤلػػػف الػػػذي أوردىػػػا، أو وقػػػد وبتػػػاج البحػػػث أف وبػػػرر اؼبعلومػػػات حبسػػػب قيمػػػة اؼب

 نقلت عنو.
وقد يعتمد يف ذلك قيمة اؼبعلومة، وحسن عرضػها، وقػوة االسػتدالؿ ؽبػا، ووضػوح 
التمثيل عليها، فيعتمد على النقػل الػذي تػوفرت فيػو ىػذه األمػور، ويسػتبعد مػا عػداه 

 مكتفياً دبجرد اإلحالة.
يػة، إذ يًتتػب وقد يعتمػد نظػره فيمػا صبعػو علػى ؾبػرد حاجػة اؼببحػث إىل مػادة علم

 على وضعها فائدة وإثراء للبحث.
وقػد كػاف العلمػػاء يسػلكوف يف بيػاف ذلػػك مسػالك، منهػا التحػػذير بكلمػات عامػػة 
مػػن بعػػ  األمػػور، ليجتنبهػػا الباحػػث، كمػػا ذبػػده يف قػػوؿ أيب عبػػدهللا دمحم بػػن دمحم بػػن 

ىػػػػ( رضبػػػو هللا حيػػػث قػػػاؿ: "حػػػّذر الناصػػػحوف مػػػن أحاديػػػث ٛ٘ٚأضبػػػد اؼبقػػػري )ت
 اء، وربميبلت الشيوخ، وزبرهبات اؼبتفقهُت، وإصباعات ادثُت.الفقه

وقػػػاؿ بعضػػػهم: احػػػذر أحاديػػػث عبػػػدالوىاب، والغػػػزايل، وإصباعػػػات ابػػػن عبػػػدال ، 
 واتفاقات ابن رشد، واحتماالت الباجي، واختبلفات الل مي.

وقيػػل: كػػاف مػػذىب مالػػك مسػػتقيماً حػػىت أدخػػل فيػػو البػػاجي: وبتمػػل ووبتمػػل، ٍب 



 مي فعد صبيع ذلك اختبلفاً.جاء الل 
وقػػاؿ يل العبلمػػة أبوموسػػى بػػن اإلمػػاـ: قػػاؿ يل جػػبلؿ الػػدين القػػزويٍت: مػػا أحسػػن 

 فقو قاضيكم، لوال ما وبتج بو من اغبديث الضعيف.
 فقلت: شي كم أكثر احتجاجاً بو.

 .(ٔ)يعنياف أاب دمحم وأاب حامد"اىػ
واألصػل أف ترتػب اؼبعلومػة  وأيٌب بعد ذلك ما يتعلق بًتتيب اؼبعلومات وتنظيمها،

حبسػػػػػب خطػػػػػة اؼبوضػػػػػوع، فتقسػػػػػم علػػػػػى عناصػػػػػر اػبطػػػػػة، سبهيػػػػػداً للصػػػػػياغة األوليػػػػػة 
 )اؼبسودة(.

 ولكل حبث وضعو اػباص، وترتيبو حبسب ما يقتضيو موضوعو.
وفبا وبسن أف يتنبو الباحث لو : أنبية أف ال يبػادر إىل إتػبلؼ شػيء فبػا لديػو مػن 

 تبعدىا من البحث؛ فقد وبتاج إليها مستقببًل!اؼبعلومات اليت صبعها، ولو اس
وأمر آخر : أف على الباحػث أف ال يكػوف مبالغػاً يف ضػرورة إغبػاؽ ووضػع كػل مػا 
ذبمػػػع لديػػػو يف البحػػػث؛ إذ ىػػػذا هبعػػػل البحػػػث كاعبسػػػم اؼبًتىػػػل، أو القمػػػيص غػػػَت 
اؼبفصػػل علػػى أعضػػاء اإلنسػػاف؛ وذلػػك أف الباحػػث حينمػػا يػػر، مقػػدار اعبهػػد الػػذي 

صبع اؼبادة العلمية، وما تبػدو لػو مػن أنبيػة ؽبػا، ذبػده وبػرص علػى إضػافة كػل  بذلو يف
 معلومة صبعها إىل البحث، دوف ربرير ونظر؛ 

ومػػع تقػػدير اعبهػػد واحػػًتاـ العمػػل الػػذي يقػػـو بػػو الباحػػث إال أننػػا ال نسػػتطيع أف 
نقر ذلك، ؼبا يًتتب عليو من إساءة إىل شػكل البحػث، وعػدـ اتسػاقو بصػورة جيػدة 

 ضية، بل قد يًتتب على ذلك أمور تسيء إىل نتيجة البحث!مر 
وأشبو ىذه اغبالة دبن اشًت، قماشاً نفيساً وذىب بو إىل القصػار لي يطػو، ٍب ىػو 
يطلػػػب مػػػن القصػػػار أف ال يقػػػص مػػػن القمػػػاش شػػػيئاً إال حبػػػدود يسػػػَتة! فػػػإذا خػػػاط 

                                           

 (.ٖٔ٘/ٔالقواعد )( ٔ)



رة جيػػػدة، القصػػػار ىػػػذا الثػػػوب علػػػى الطريقػػػة الػػػيت يريػػػدىا صػػػاحبو فإنػػػو ال أيٌب بصػػػو 
ويكوف بصورة ال تػر ح ؽبػا العػُت، بػل وغػَت مروبػة يف اللػبس، وكػذا البحػث، إذا أراد 

 صاحبو أف يكتب كل شيء صبعو فيو، ومل يقم بتحرير اؼبادة وتنظيمها وترتيبها! 



 كتابة ادلسودة
 وما جيب مراعاتو فيها

 
اؼبعلومػػات  اؼبسػػّودة ىػػي الصػػياغة األوليػػة للبحػػث، حيػػث يقػػـو الباحػػث بعػػد ربريػػر

أبف يضع كل معلومة يف اؼبكاف اؼبناسب ؽبا، حبسب بنود خطة  -وترتيبها وتنظيمها 
بعمليػة الػػربا  –اؼبوضػوع، ويرتػب اؼبعلومػات داخػػل اؼببحػث، يف كػل ؿبػل دبػػا يناسػبو 

بػػػُت ىػػػذه اؼبعلومػػػات داخػػػل الفصػػػل واؼببحػػػث، بصػػػياغة عبػػػارات تػػػؤدي ىػػػذا األمػػػر، 
أو فصػػػل أو ابب، ويسػػػوؽ اؼبعلومػػػات بطريقػػػة  ووضػػػع التمهيػػػد الػػػبلـز لكػػػل مبحػػػث

 سلسة سهلة تقر ا إىل القارئ ليفهم اؼبعٌت بوضوح ودقة.
ويراعػػػي يف ىػػػذه الصػػػياغة، وضػػػوح اؼبعػػػٌت، وتسلسػػػل الفكػػػرة، وقػػػوة العبػػػارة، ودقػػػة 
التعبَت. ويساعد على ذلك وضع نقػاط ؼبوضػوع الفصػل، تشػكل عناصػره، وتػوزع مػا 

 صبعتها يف ؿبلو. يوافقها من اؼبعلومات اليت
 كما يراعي إثبات توثيق اؼبعلومات يف اؽبامق بذكر اؼبصدر أو اؼبرجع.

ويعلػػق يف اؽبػػامق ليكشػػف معػػٌت لفػػظ غريػػب، أو ترصبػػة لعلػػم، أو تعريػػف دبكػػاف، 
أو التعريػػف بكتػػاب، أو عػػزو آيػػة، أو زبػػريج حػػديث أو أثػػر، أو كشػػف خلفيػػة عػػن 

 ه العاـ، وكبو ذلك.اؼبوضوع يذكرىا للقارئ ليفهم النص يف جو 
 ويضع مقدمة للبحث.

 وىذه القضاَي ربتاج إىل بياف، وىو التايل:
 :البحث وزلتوايهتا  (ٔ)مقدمة

                                           

مقدمػػة بضػػم اؼبػػيم، وكسػػر الػػداؿ اؼبشػػددة، وأّمػػا اؼبقدمػػة ابلػػداؿ اؼبشػػددة اؼبفتوحػػة فهػػي أوؿ الشػػيء، ( ٔ)
سػيا ومنو مقدمة اعبيق، و ال يشػًتط فيهػا أف تكػوف تقػديباً وعرضػاً لشػيء. وجعلهمػا يف اؼبعجػم الو 

 ( ابلفتح والكسر ابؼبعنيُت، وك ف اؼببلحظ عندىم كو ا أّوؿ الشيء، واألوؿ أوىل. ٕٓٚ/ٕ)



مقدمػػة البحػػث ىػػي واجهتػػو، وىػػي أوؿ مػػا يطالعػػو القػػارئ للكتػػاب بعػػد العنػػواف؛ 
 لذلك ينبغي أف تتضمن فكرة واضحة عن البحث، بعبارة مشرقة، وألفاظ دقيقة.

ي مقدمة أي كتاب على عناصر طبسة أساسية، ويبكػن أف يضػاؼ والبد أف ربتو 
 إليها عنصرين اختياراً.

 وىذه العناصر ىي التالية:
، ولػػػو ( اغبمػػػد والثنػػػاء علػػػى هللا سػػػبحانو وتعػػػاىل، والصػػػبلة علػػػى النػػػيب  ٔ

 وضعو بصيغة خطبة اغباجة فإنو أحسن.
 (  ذكر موضوع البحث، و عنوانو. ٕ
 االختيار.( ذكر بواعث )أسباب(  ٖ
 ( ذكر خطة اؼبوضوع. ٗ
 ( ذكر منهج البحث. ٘

 .ٍب ىبتم دبا بدأ بو من اغبمد والثناء على هللا تبارؾ وتعاىل والصبلة على النيب 
 وإف شاء زاد قبل ىذا :

 ( الدراسات السابقة وتقويبها ابلنسبة ؼبوضوع حبثو، وما أضافو حبثو إليها. ٙ     
 وضوعات اػبطة.( اؼبصادر األولية ؼب ٚ     

وبع  الباحثُت يذكر الصػعوابت الػيت واجهتػو أثنػاء البحػث، وىػذا أمػر يرجػع إىل 
 الذوؽ الش صي، إال أف ينبٍت عليو فائدة علمية يف البحث، فيذكر ذلك إبهباز.

 : توثيق النقول وضوابطو
علػػى الباحػػػث أف يهػػػتم بتوثيػػق النقػػػوؿ، دبعػػػٌت أف يػػػذكر اؼبصػػدر واؼبرجػػػع لكػػػل مػػػا 

 ، ويكوف ذلك بوضوح، وتعيُت ال لبس فيو.ينقلو
 والطريقة اؼبتبعة يف ذلك تعرؼ من خبلؿ األحواؿ التالية:
 أواًل : إذا نقل عدة اسطر، فإنو يبيز نقلو ابألمور التالية:

أ( أف يصدره بقولو: "قاؿ فػبلف"، أو "قػاؿ فػبلف يف كتابػو كػذا"، أو "قػاؿ يف  



 كتاب كذا".
 ميت التنصيص: "  ".ب( أف يضع اؼبنقوؿ بُت عبل 
 ج( أف يضع يف آخره : )اىػ( أو )انتهى( للداللة على  اية النقل. 

د( أف يضػع عقػػب ذلػػك رقػػم اإلحالػػة إىل اؽبػػامق، ويػػذكر اؼبصػػدر، فػػإف كػػاف 
التمييز بذكر اسػم الكتػاب فػإف رقػم اإلحالػة يكػوف علػى اسػم الكتػاب، ال يف 

 –إف وجػػػد  -بػػػذكر اعبػػػزء آخػػػر النقػػػل، ويكتفػػػي يف ىػػػذه اغبالػػػة يف اؽبػػػامق 
والصػػفحة. و ال تػػنس إذا رجعػػت إىل أكثػػر مػػن طبعػػة للكتػػاب أف سبيػػز عنػػد 

 اإلحالة الطبعة ااؿ إليها عن غَتىا.
اثنيػػػاً : إذا نقػػػل الباحػػػث نقػػػبًل طػػػويبًل نصػػػف صػػػفحة فػػػ كثر، فإنػػػو يبيػػػزه ابألمػػػور 

 السابقة، ويزيد ما يلي:
 لو يف البحث إف أمكن.أ( أف يبيزه خبا مغاير لل ا الذي يستعم 
 ب( وهبعل حجم اػبا أصغر. 
ج( ويزيػػد اؼبسػػافة علػػػى جػػانيب الػػػنص )اؽبػػوامق اعبانبيػػة علػػػى يبػػُت الصػػػفحة  

 ويسارىا(.
اثلثاً : إذا نقل الباحث الفكرة بعبارتو )يعٍت : ابؼبعٌت( فإنػو يضػع رقػم اإلحالػة إىل 

 صفحة".اؽبامق، ويصدره بقولو: "انظر: ويذكر اؼبصدر ابعبزء وال
 رابعاً : إذا نقل ابختصار وتصرؼ، فإنو يبيز النقل دبا ذكر يف أواًل، ويزيد ما يلي:
أ( يضػػػػػػع يف اؽبػػػػػػامق عقػػػػػػب اإلحالػػػػػػة كلمػػػػػػة: "ابختصػػػػػػار"، أو "ابختصػػػػػػار 

 وتصرؼ"، حبسب اغباؿ.
 ب( يشَت إىل مكاف اغبذؼ واالختصار بوضع عبلمة اغبذؼ : "...".  

 اطاً متصلة، فإنو يبيزىا دبا يلي:إذا نقل فقرات تشكل نقخامساً : 
 أ( يضع كل فقرة بُت عبلميت تنصيص.

ب( يضع اإلحالة عقب آخر فقرة، وإال على اسم الكتاب إذا ذكره يف 



 الصلب.
 ج( يربا بُت الفقرات بقولو: "ٍب قاؿ" إف احتاج إىل ذلك. 

 سادساً : إذا سبك عبارة منقولة يف كبلمو، فإنو يبيزىا دبا يلي:
 لها بُت معقوفتُت.أ( هبع

ب( يضع رقم اإلحالة على اؼبعقوؼ الثاين، ويكتب يف اؽبامق: "من كبلـ 
 فبلف، يف كتابو كذا  ويذكر اعبزء والصفحة ".

وأخَتًا : فليتنبو الباحث إىل خطورة النقل ابؼبعٌت، وذلك أف من ] أعظم 
فاء بنقل ااذير يف الت ليف النقلي: إنباؿ نقل األلفاظ أبعيا ا، واالكت

اؼبعاين، مع قصور الت مل عن استيعاب مراد اؼبتكلم األوؿ بلفظو، وردبا كانت 
بقية األسباب متفرعة عنو، ألف القطع حبصوؿ مراد اؼبتكلم بكبلمو أو 
الكاتب بكتابتو مع ثقة الراوي، يتوقف عليو: انتفاء اإلضمار، والت صيص، 

ز والتقدير والنقل واؼبعارض والنسخ، والتقدًن والت خَت، واالشًتاؾ والتجو 
العقلي؛ فكل نقل ال امن معو حصوؿ بع   األسباب، و ال نقطع 
ابنتفائها كبن و ال الناقل، و ال نظن عدمها، و ال قرينة تنفيها، فبل قبـز فيو 

 دبراد اؼبتكلم، بل ردبا ظنناه أو تونبناه.
ظور أو أكثره، ولو نقل لفظو بعينو وقرائنو، و رىبو وأسبابو، انتفى ىذا ا

 وىذا من حيث اإلصباؿ.
وإمبا وبصل الظن بنقل اؼبتحري، فيعذر  رة لدعو اغباجة إىل التصرؼ 

 (ٔ)ألسباب ظاىرة، ويكفي ذلك يف األمور الظنية، وأكثر اؼبسائل الفرعية[

                                           

ىػػ( ، خػرج أحاديثػو وعلػق ٜ٘ٙ. ألضبػد بػن ضبػداف اغبنبلػي )تٙٓٔ-٘ٓٔصفة الفتو، واؼبفيت ص( ٔ)
سػػبلمي ىػػػػ وقػػارف دبػػنهج البحػػث يف الفقػػو اإلٜٖٚٔعليػػو األلبػػاين، اؼبكتػػب اإلسػػبلمي، الطبعػػة الثالثػػة 

 .ٜٗٔص



 موضع اذلامش :
الػػػػذي جػػػػرت بػػػػو العػػػػادة ىػػػػو أسػػػػفل الصػػػػفحة، فيكػػػػوف لكػػػػل صػػػػفحة ىوامشػػػػها 

 (، يف كل صفحة جديدة.ٔسل رقمي يبدأ من رقم )اؼبستقلة، بتسل
وقػػػد جػػػرت بعػػػ  اؽبيئػػػات العلميػػػة علػػػى وضػػػع اؽبػػػوامق يف آخػػػر البحػػػث، بػػػرقم 

 متسلسل من أوؿ البحث إىل آخره.
وجػػر، آخػػروف  إىل وضػػع اؽبػػوامق يف آخػػر الفصػػل، فيكػػوف لكػػل فصػػل ىوامشػػو 

 ( من أوؿ الفصل إىل آخره.ٔاؼبتسلسلة، واليت تبدأ برقم )
جػػػر، بعضػػػهم إىل وضػػػع اؽبػػػوامق أسػػػفل الصػػػفحة، بػػػرقم متسلسػػػل مػػػن أوؿ  وقػػػد

 البحث إىل آخره.
والطريقة األوىل ىي اليت عليها األكثػر، ؼبػا فيهػا مػن تيسػَت علػى القػارئ يف متابعػة 
اإلحػػاالت والوقػػوؼ عليهػػا مباشػػرة دوف أدىن جهػػد، كمػػا أ ػػا أسػػهل علػػى الباحػػث؛ 

 يعدؿ صبيع األرقاـ اؼبتسلسلة. إذ ال وبتاج معها عند إضافة ىامق أف
 :عند اإلحالة إليوطريقة ذكر اسم الكتاب يف اذلامش 

 عند اإلحالة إىل اؼبرجع يف اؽبامق ف نت أماـ طريقتُت:
األوىل : أف تذكر اسم الكتػاب فقػا، مػع سبييػز الطبعػة إذا رجعػت يف البحػث إىل 

 والصفحة. -إف وجد  -أكثر من طبعة، وذكر اعبزء 
مػػػػػع  –إف وجػػػػػد  -أف تػػػػػذكر اسػػػػػم الكتػػػػػاب، واسػػػػػم اؼبؤلػػػػػف، واقػػػػػق  الثانيػػػػػة :

 –إف وجػػػػػد  –معلومػػػػػات النشػػػػػر، يف أوؿ موضػػػػػع، ٍب تػػػػػذكر موضػػػػػع النقػػػػػل ابعبػػػػػزء 
 والصفحة.

 ويف ىذه الطريقة الثانية، ترتب اؼبعلومات أبحد الوجهُت التاليُت:
علومػػػػات األوؿ : أف تبػػػػدأ بػػػػذكر اسػػػػم الكتػػػػاب، ٍب اسػػػػم اؼبؤلػػػػف، ٍب اقػػػػق، ٍب م

 النشر، ٍب تعيُت موضع النقل.
الثػػاين : أف تبػػػدأ ابسػػم اؼبؤلػػػف ٍب اسػػم الكتػػػاب ٍب اقػػق ٍب معلومػػػات النشػػػر، ٍب 



 تعُت موضع النقل.
وتكوف اإلحالة اؼبتكررة إىل اؼبرجػع ابلوجػو األوؿ أف تػذكر اسػم الكتػاب، وتكتػب 

 مائلُت.بعدىا عبارة "مرجع سابق"، وذبعلها بعد اسم الكتاب بُت خطُت 
واإلحالػػة اؼبتكػػررة إىل اؼبرجػػع ابلوجػػو الثػػاين أف تػػذكر اسػػم اؼبؤلػػف، وتكتػػب بعػػدىا 
عبػػػارة "مرجػػػع سػػػػابق"،  وذبعلهػػػا بعػػػد اسػػػػم اؼبؤلػػػف بػػػُت خطػػػػُت مػػػائلُت؛ فػػػإف كػػػػاف 

 للمؤلف أكثر من كتاب سبقت اإلحالة إليو سبيز كتابو اؼبراد بذكر اظبو؛ 
ن تيميػة، أحػدنبا "منهػاج السػنة النبويػة، مثبًل لو أحلت يف البحث إىل كتػابُت البػ

يف نق  كبلـ الشيعة والقدرية"، واآلخر: "اقتضاء الصراط اؼبستقيم ـبالفة أصحاب 
اعبحيم"، ٍب تكررت اإلحالة إىل أحػدنبا، ولنفػًتض أنػو "اقتضػاء الصػراط اؼبسػتقيم"، 

 ىكذا: وجريت يف اإلحالة على الطريق الثاين ابلوجو الثاين، فإنك تكتب اإلحالة
 ابن تيمية/ اقتضاء الصراط اؼبستقيم/ مرجع سابق/ ص  .

ويبكنػػػػػػػػك أف زبتصػػػػػػػػر يف أظبػػػػػػػػاء الكتػػػػػػػػب، بشػػػػػػػػرط أف تبػػػػػػػػُت ذلػػػػػػػػك يف مفتػػػػػػػػاح 
 االختصارات، وسي ٌب اغبديث عنو عند الكبلـ على الصياغة النهائية للبحث. 

البػد أف وىنا أمر مهم : إذا اعتمدت الطريقة الثانية ابلوجو الثاين لئلحالة، فإنك 
ترتب فهرست اؼبصادر واؼبراجع على أسػاس أظبػاء اؼبػؤلفُت، خبػبلؼ مػا لػو اعتمػدت 

 الطريقة األوىل، فإنك ترتب اؼبصادر واؼبراجع على أساس أظباء الكتب.
 تنبيو :

اإلحالػػة إىل أكثػػر مػػن مرجػػع يف الػػرقم اػػاؿ إليػػو يف اؽبػػامق ال تسػػلك إال مػػع مػػا 
صػػل أف الكتػػاب األوؿ اػػاؿ إليػػو يف التعليقػػة ابؽبػػامق يبػػُت اؼبػػراد ويزيػػل اللػػبس؛ فاأل

ىػػو مصػػدر اؼبعلومػػة الػػيت أوردهتػػا يف الصػػلب، وأمػػا الكتػػب األخػػر، فهػػي تػػذكر مػػن 
ابب أ ا تضمنت نفس الكبلـ أو فيها نفس الفكرة اؼبراد توثيقها، فتصدرىا بقولك 

الكتػػب اػػاؿ  : "و انظػػر". وقػػد تسػػتغٍت عنهػػا إذا كانػػت اإلشػػارة مقصػػودة إىل صبيػػع
 إليها يف ىذه التعليقة أ ا مصدر ؽبذه اؼبعلومة اؼبشار إليها.



وإذا تفاوتػػػت الكتػػػب يف ذكػػػر اؼبعلومػػػة اؼبػػػراد توثيقهػػػا بػػػزَيدة أو نقػػػص فبلبػػػد مػػػن 
 البياف.

وعليك مراعاة التسلسل الزمٍت بُت وفيات مؤلفي الكتػب، عنػد اإلحالػة إىل أكثػر 
 من كتاب.
 ية : احلواشي اجلانبعناوين 

بعػػػ  البػػػاحثُت يلجػػػ  إىل اسػػػتعماؿ اغبواشػػػػي اعبانبيػػػة، بوضػػػع عنػػػاوين للفقػػػػرات 
اؼبهمػػة يف الفصػػل أو اؼببحػػث، لتكػػوف منػػارات إرشػػاد وداللػػة علػػى اؼبضػػامُت تسػػاعد 

 القارئ يف الوقوؼ على اؼبراد ومتابعة عناصر اؼبوضوع.
ربتػػاج إىل نػػوع  وىػػذه الطريقػػة مفيػػدة يف الفصػػوؿ الطويلػػة الكثػػَتة التشػػعيب، والػػيت

 من الًتكيز للوقوؼ على مضامينها.
 : الصلب واذلامش

 صفحة البحث تنقسم إىل قسمُت أساسيُت:
 القسم األوؿ : الصلب، وىو أعلى الصفحة.
 القسم الثاين : اؽبامق، وىو أسفل الصفحة.

والقسػػم األوؿ وىػػو الصػػلب ىػػو ؿبػػل الكػػبلـ اؼبقصػػود يف الفصػػل أو اؼببحػػث، أو 
قصػػد، يضػػع فيػػو الباحػػث مضػػامُت البحػػث اؼبقصػػودة بػػذاهتا، الػػيت يػػدؿ اؼبطلػػب واؼب

عليها العنواف لكل من الباب والفصل واؼببحث أو اؼبقصد واؼبطلب، أو حىت العنواف 
 اعبانيب الذي يضعو.

وعليو ؛ فإف الباحث ينتبو إىل أنو ينبغي عليو أف هبرد الصػلب ؽبػذه اؼبقاصػد، فػبل 
احتاج ؼبعلومات خارجة عنو، فإ ا يضػعها يف اؽبػامق، يدخل فيو ما ليس منو، وإذا 
 وىو القسم الثاين يف الصفحة.

والقسػػػم الثػػػاين : اؽبػػػامق، وىػػػو ؿبػػػل لؤلمػػػور الػػػيت ليسػػػت مػػػن مقاصػػػد الصػػػلب، 
 ويذكر فيو األمور التالية:



 أ ( توثيق النقوؿ واإلحاالت.
اءت يف ب ( إيضػػػاح بعػػػ  اػبلفيػػػات العلميػػػة عػػػن اؼبوضػػػوع، اؼبتعلقػػػة  زئيػػػة جػػػ

 الصلب، ال يناسب وضعها يف التمهيد أو اؼبدخل للفصل أو للباب.
 ج ( تعليقة استطرادية للفائدة، رأ، الباحث أف من اؼبفيد ذكرىا.

 د ( تفسَت لفظ غريب.

 ىػ ( التعريف ابألماكن.
 و ( عزو اآلَيت إىل مواضعها من اؼبصحف، بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

 اآلاثر.ز ( زبريج األحاديث و 
 ح ( التعريف ابألعبلـ.

 ط ( ربا البحث ابإلحالة إىل أجزائو السابقة أو البلحقة.
ي ( تفصيل اػبػبلؼ يف قضػية، ليسػت مػن اؼبقاصػد، فيػذكر الصػواب أو الػراجح 
يف الصلب، ويذكر اػبػبلؼ يف اؽبػامق، أو يشػَت إليػو. فمػثبًل لػو كػاف البحػث ترصبػة 

بحػػث : "اظبػػو ونسػػبو"، وربػػت ىػػذا العنصػػر ال لعلػػم مػػن األعػػبلـ، فػػإف مػػن عناصػػر ال
يستحسػػػن أف يػػػذكر اػبػػػبلؼ يف اسػػػم جػػػده أو غػػػَته، كمػػػا ال يستحسػػػن أف يعػػػرؼ 
ابلقبيلة اليت ينتسب إليها، وما يتعلق من خبلؼ ابسم القبيلة وإىل من تنسػب، فػإف 
صبيػػػع ذلػػػك ؿبلػػػو يف اؽبػػػامق، و يقتصػػػر يف الصػػػلب علػػػى إثبػػػات الػػػراجح والصػػػواب 

ر يف اؽبامق تعليقاً يشػَت فيػو إىل اػبػبلؼ، أو يػذكره، ويبػُت وجػو ضػعف لديو، ويذك
األقواؿ اليت مل يعتمدىا، أو على األقل يذكر الذي اعتمد عليو من أىل العلم و بعو 

 يف ذلك. 
فػػبل يصػػلح أف يػػذكر يف الصػػلب منهػػا إال مػػا كػػاف مػػن اؼبقاصػػد فيػػو، فمػػثبًل زبػػريج 

اؼبقاصػػػد، كػػػ ف يكػػػوف البحػػػث موضػػػوعو  اغبػػػديث قػػػد يكػػػوف يف بعػػػ  األحبػػػاث مػػػن
زبػػريج أحاديػػث معينػػة، فهنػػا ال يكػػوف الت ػػريج يف اؽبػػامق، إمبػػا يف الصػػلب، و قػػس 

 على ىذا!



 



 مراجعة ادلسّودة وما جيب مراعاتو
 

وبصل يف أحيػاف كثػَتة بعػد كتابػة مسػّودة البحػث، أف يلحػق الباحػث عبػارات أو 
أو يسػػتدرؾ علػى نفسػو يف تعػػديل  إشػارات إىل نقػوؿ تلحػق يف مواضػػع مػن البحػث،

صياغة بع  العبػارات أو الفقػرات، أو حػىت تقػدًن أو أتخػَت مباحػث أو فصػوؿ، أو 
مقاطع داخل اؼببحث أو الفصل، كما أف الباحث بعد الصياغة األولية، للبحث قػد 
اسػػتوعب سبامػػاً مضػػامُت البحػػث وأفكػػاره، وأصػػبح مهيئػػاً لكتابػػة خاسبػػة البحػػث، كمػػا 

 بو التامة للبحث قد اتضحت لعدد صفحات الفصوؿ واألبواب؛ أف الصورة ش
 ىذه األمور وغَتىا س تكلم عنها فيما يلي :

 خامتة البحث وزلتوايهتا: - 1
كما لكل حبث مقدمة فإف لو خاسبة، تتضػمن أىػم النتػائج الػيت تضػمنها البحػث، 

يت حبثهػػػا، حبيػػث يػػ ز بوضػػوح أىػػم النتػػائج الػػػيت توصػػل إليهػػا الباحػػث يف القضػػاَي الػػ
 ويسهل على القارئ الوقوؼ على رأيو ونتيجة حبثو فيو بوضوح  ـ.

وبعػػ  النػػاس يعمػػل يف اػباسبػػة تل يصػػاً للبحػػث، ومضػػامُت كػػل فصػػل ومبحػػث، 
وىػذا ال وبسػن، إال إذا أراد بيػاف النتػائج الػيت توصػل إليهػا يف كػل فصػل علػى حػدة، 

 النتيجة!فهو ي ز النتائج من خبلؿ عرض موجز للفصل، ليوضح 
و وبسن أف يورد الباحث بع  التوصيات اليت يوصى  ا من خبلؿ ما انكشػف 
لو من أمور تتعلق دبوضوع البحػث، كمواضػيع صػاغبة للبحػث، أو لفػت األنظػار إىل 
سلوؾ مسلك معُت يف حبث بع  القضاَي، أو لفت األنظار إىل كتاب معُت، وكبو 

 ذلك.
 .تو تتم الصاغبات، وليصل على النيب ولي تم بعد ذلك ابغبمد  الذي بنعم

وبع  الناس هبري على ذكر كفارة ا لس يف ختاـ الكتاب، و ىذا لو وجو وهللا 
 اعلم.



 ( تقسيم األبواب والفصول :2
مػػػػن األمػػػػور الػػػػيت هبػػػػدر ابلباحػػػػث مبلحظتهػػػػا، وقػػػػد بػػػػدت لػػػػو صػػػػورة البحػػػػث يف 

الفصوؿ، فبل يستساغ أف صياغتو األولية، أف وبرص على وجود توازف بُت األبواب و 
يكػػوف عػػدد صػػفحات احػػد األبػػواب بفصػػولو مسػػاوَيً لفصػػل يف ابب آخػػر، كمػػا ال 
وبسػػػن أف يكػػػوف عػػػدد صػػػفحات فصػػػل داخػػػل البػػػاب أكػػػَت بكثػػػَت مػػػن فصػػػل آخػػػر 

 داخل الباب. 
وىػذا األمػػر علػػى الباحػث أف ينتبػػو إليػػو، وغبػل مثػػل ىػػذا اؼبشػكل عليػػو أف يسػػلك 

 عدة مسارات : 
 ل يف إعادة صياغة الفصل الطويل واختصاره.قد يكوف اغب

 وقد يكوف اغبل يف نقل بع  اؼبعلومات إىل مبلحق يضعها يف آخر الكتاب.
وقػػد يكػػوف اغبػػل يف أف يكتفػػي يف التوثيػػق ابإلحالػػة إىل نػػص واحػػد، مػػع اإلحالػػة 

 إىل ابقي اؼبواضع دوف نقل ؽبا.
خر، ما يكوف مناسباً ؽبا، وقد تكوف معاعبة ىذا األمر يف أف يزيد يف الفصوؿ األ

 قدر رأ، أثناء اختيار اؼبادة االقتصار على غَته.
ىػػذه بعػػ  اغبلػػوؿ، ويبكػػن للباحػػث أف يفكػػر يف غَتىػػا فبػػا يػػراه أجػػد، وأنسػػب 

 للبحث الذي بُت يديو.
 :( مالحظة ما حيتاج إىل تفسَت أو توضيح من األلفاظ و العبارات 3

ء كتابػػػػة البحػػػػث مػػػػن ألفػػػػاظ غريبػػػػة، علػػػػى الباحػػػػث أف يفسػػػػر مػػػػا يبػػػػر عليػػػػو أثنػػػػا
 ربتػاج عبػارات النقوؿ يف لو وقع إذا وكذا عليها، جر، خاصة أو ،ومصطلحات علمية

 للقارئ. معٌت من فيها ما ويكشف منها، اؼبراد يوضح تعليق إىل
( مالحظ  ة م  ا أدخل  و يف الص  لب وزلل  و يف اذل  امش، وم  ا أدخل  و يف اذل  امش  4

  :وزللو الصلب
أىػػػم مػػػا وبسػػػن البحػػػث ويسػػػاعد القػػػارئ علػػػى حسػػػن الفهػػػم  وىػػػذه القضػػػية مػػػن



وسػرعة االسػتيعاب ؼبضػامُت البحػث، وبعػ  النػػاس ال ينتبػو ؽبػذا األمػر فيقػع القػػارئ 
 لكتابو يف مشاكل وصعوبة يف متابعة القراءة بطريقة متعبة . 

  :( عالمات الًتقيم 5
 اويت كػػػد منهػػػ أثنػػػاء الصػػػياغة األوليػػػة،عبلمػػػات الًتقػػػيم علػػػى الباحػػػث أف يبلحػػػظ 

 أثناء مراجعة اؼبسودة؛ واؼبراد بعبلمات الًتقيم ىو التايل: 
]الًتقيم ىو وضع رموز ـبصوصة، يف أثناء الكتابة، لتعيُت مواقع الفصل، والوقػف 

 .(ٔ)واالبتداء، وأنواع الن ات الصوتية، واألغراض الكبلمية، يف أثناء القراءة[
 ئص الكبلـ اؼبسموع، وبياف ذلك : واؼبقصد األىم ىنا إكساب الكتابة خصا

أنو قد  ىبتلف معٌت العبارة الواحدة حبسب طريقة اإللقاء، ف نت قد تلقي العبػارة 
 يئة اػب ، وقد تلقيها  يئػة االسػتفهاـ، وقػد تلقيهػا  يئػة التعجػب، والعبػارة مل يتغػَت 

 من ألفاظها شيء.
ىػػػػو ضػػػػبا أواخػػػػر وإذا كػػػػاف جانػػػػب كبػػػػَت مػػػػن اؼبعػػػػٌت يكشػػػػف عنػػػػو اإلعػػػػراب، و 

الكلمات حبسب موقعهػا؛ فػإف طريقػة النطػق يتوقػف عليهػا مػن اؼبعػٌت الشػيء الكثػَت 
أيضاً، فقػد ينقلػب معػٌت العبػارة مػن خػ  وتقريػر، إىل إنشػاء واسػتفهاـ بسػبب طريقػة 

 اإللقاء!
 وابستعماؿ )عبلمات الًتقيم(، تضفي معاين اإللقاء على الكبلـ اؼبكتوب.

 كار إىل فقرات؛ فعن طريقها تقسم األف
 فتوضع كل فكرة يف فقرة، وتوضع )نقطة  .( يف آخرىا.

 ويفصل بُت اعبمل اليت تكوف ىذه الفكرة بػ )الفاصلة   ،(.
وسبييز ىذه الفقرة بدخوؿ أوؿ سطر منها عػن ابقػي األسػطر مسػافة ثبلثػة حػروؼ 

                                           

ىػػػػ(، قػػػّدـ لػػػو واعتػػػٌت بنشػػػره ٖٖ٘ٔ. ألضبػػػد زكػػػي ابشػػػا )تٗٔالًتقػػػيم وعبلماتػػػو يف اللغػػػة العربيػػػة ص( ٔ)
 ىػ.ٚٓٗٔعبدالفتاح أبوغدة، نشر مكتب اؼبطبوعات اإلسبلمية حبلب، الطبعة الثانية يف بَتوت 



 أو طبسة.
عت فػػػػإذا ارتبطػػػػػت بعػػػػػ  العبػػػػارات بعبػػػػػارة قبلهػػػػػا كجملػػػػة جػػػػػواب الشػػػػػرط، وضػػػػػ

 )الفاصلة اؼبنقوطة   ؛(.
 وإذا أردت ابعبملة االستفهاـ وضعت يف آخرىا )عبلمة االستفهاـ   ؟(.

 وإذا أردت ابعبملة التعجب وضعت يف آخرىا )عبلمة التعجب   !(.
 .(ٔ)وىكذا فبا ىو مقرر يف عبلمات الًتقيم

 :( التزام كيفية واحدة يف الكتابة و العزو 6
لصػػياغة األوىل يف بعػ  األمػػور بسػبب السػػرعة أو تباعػػد قػد يقػػع الباحػث أثنػػاء ا 

الزمن بُت كتابة فصل أو آخر، أو كبو ذلك من العوارض إىل أف يصي  كل فصل أو 
بعػػ  األبػػواب بطريقػػة زبتلػػف عػػن اآلخػػر، واألصػػل أف يوحػػد الباحػػث الكيفيػػة الػػيت 

ة يف الكتابػة يسَت عليهػا، فينتبػو إىل ذلػك أثنػاء مراجعػة اؼبسػودة، حبيػث يوحػد الطريقػ
 والتوثيق، والعزو.

 ( سالمة اإلعراب واللغة : 7
قد وبصل للباحث أثناء كتابة اؼبسودة سرعة يف تسطَت الفكرة، فيحيل إىل تقػدير 

 يف ذىنو ويقدر لو إعراابً ال يتفق مع اللفظ الظاىر، فيقع يف اػبط  النحوي.
و ال يبلحػػظ ذلػػك  وقػػد يقػػـو إبغبػػاؽ عبػػارات أو ألفػػاظ تػػؤد، إىل تغػػَت اإلعػػراب

 أثناء كتابة اؼبسودة.
 وقد يستعمل أثناء كتابة اؼبسودة ألفاظاً ال تصح لغة.

 أو ذبري يف عبارتو ألفاظ من قبيل األخطاء الشائعة، وكبو ذلك؛  
فعلػػى الباحػػث أف يبلحػػظ كػػل ىػػذه األمػػور أثنػػاء مراجعػػة اؼبسػػودة وكتابتهػػا، حػػىت 

 يسلم حبثو من ذلك. 
                                           

 وس ضع ىذه العبلمات يف ملحق آخر الكتاب إف شاء هللا تعاىل.( ٔ)



 الصياغة النهائية 
 وأمور تراعى فيها

ىاىو حبثػك قػد اسػتقاـ علػى سػوقو، وثوبػك خطػت غبمتػو وسػداه، ف نػت تػراه 
ماثبًل للعياف، مل يبق بينك وبػُت تقديبػو للقػارئ إال بعػ  األشػياء، وىػي التاليػة 

: 
( الػػػػػذي يكػػػػػوف للغػػػػػبلؼ، ٍب ٔ( تػػػػػرقيم الصػػػػػفحات. ويبػػػػػدأ الًتقػػػػػيم بػػػػػرقم ) ٔ

 (.٘ىل صفحات البحث برقم )(، وتبدأ أو ٕللصفحة التالية لو رقم )
و ال هبعػػػػػل لصػػػػػػفحة الشػػػػػكر، و ال لصػػػػػػفحة مفتػػػػػاح الرمػػػػػػوز، و ال لػػػػػػدليل 

و هبعػػػػػل للمبلحػػػػػق، و  اتػػػػػوَيت أرقامػػػػػاً، وهبعػػػػػل مكا ػػػػػا أحرفػػػػػاً ىجائيػػػػػة.
الكشافات رقماً جديداً، أو هبعل مكا ا األحرؼ اؽبجائية. وهبعل الػرقم يف 

غبواشػي، أو أرقػاـ الصػفحات يف أعلى الصفحة، حىت ال يتداخل مع أرقاـ ا
الكتػػػػب الػػػػيت ربيػػػػل إليهػػػػا. ويكػػػػوف يف وسػػػػا الصػػػػفحة، أو علػػػػى يبينهػػػػا يف 

 الصفحة اليت على اليمُت، وعن يسارىا يف الصفحة اليت على اليسار.
( وضع مفتاح للرموز واؼب تصرات اؼبستعملة. إذا استعمل الباحث رمػوزاً أو  ٕ

 ه الصفحة، وهبعلها يف أوؿ البحث.ـبتصرات فإنو يبُت مراده منها يف ىذ
حيػػث هبعػل صػػفحة العنػواف وىػي صػػورة مػن الغػػبلؼ، ٍب  ( ترتيػب البحػث. ٖ

، ٍب يليػػػو (ٔ)يليهػػػا صػػػفحة يكتػػػب عليهػػػا البسػػػملة، ٍب يليهػػػا دليػػػل اتػػػوَيت
صفحة كلمة الشكر، حيث يشػكر فيهػا مػن هبػب عليػو شػكره فبػن سػاعده 

، كمػػػا يشػػػكر اعبامعػػػة والكليػػػة يف إقبػػػاز ىػػػذا العمػػػل، أو كانػػػت لػػػو يػػػد فيػػػو
والقسػم دبػا أتػيح لػو مػن أمػر سػػاعدتو علػى إقبػاز ىػذا البحػث، وقػد جػػاء يف 

                                           

شػػػائع اليػػػـو وضػػػعو يف آخػػػر الكتػػػاب، ووضػػػعو يف مقدَّمػػػة الكتػػػاب ىػػػو مػػػا جػػػر، عليػػػو أصػػػحاب وال( ٔ)
 اؼبصنفات يف السابق، كما تراه يف اؼب طوطات.



اغبديث : "مل يشػكر هللا مػن مل يشػكر النػاس". ٍب يليهػا صػفحة فيهػا عنػواف 
الرسالة فقا، دوف اسم الباحث أو اؼبشرؼ، ٍب بعدىا أتٌب مقدمة البحث، 

اصػػد ومطالػػب، ٍب أتٌب بعػػدىا اػباسبػػة، ومػػا يليهػػا مػػن أبػػواب وفصػػوؿ، أو مق
ٍب اؼببلحػػق، ٍب فهرسػػػت اؼبصػػادر واؼبراجػػػع، ٍب الكشػػافات، ويبػػػدأ بكشػػػاؼ 
اآلَيت ٍب األحاديػػػث واآلاثر، ٍب الكلمػػػات الغريبػػػة، ٍب الشػػػعر، ٍب األعػػػبلـ، 

ٍب األمػػاكن، ٍب الفوائػػد العلميػػة، ٍب ترتيػػب مسػػائل الكتػػاب علػػى  ٍب الكتػػب،
 حروؼ اؼبعجم. 

رقيم الفقػػػػػػػرات إف أمكػػػػػػػن؛ ألف ىػػػػػػػذا يسػػػػػػػاعد الباحػػػػػػػث علػػػػػػػى عمػػػػػػػل ( تػػػػػػػ ٗ
الكشافات، والسهولة يف اإلحالة، حيث وبيل إىل رقم الفقرة، إذا ىو اثبػت 

 مهما تغَت رقم الصفحة. 
( اؼببلحق، وذلك أف بع  اؼبعلومات ال وبسن سػردىا داخػل البحػث، إمبػا  ٘

لة، وذلك حىت ال يبل يورد مباذج منها، و يسوؽ ابقيها يف ملحق آخر الرسا
القػػارئ مػػن وجودىػػا، وحػػىت ال ربػػدث فجػػوة يف تسلسػػل أفكػػار الرسػػالة، و 
حػػىت يتناسػػب البحػػث يف عػػدد الصػػفحات يف األبػػواب والفصػػوؿ، وكػػذا قػػد 
وبتػػػاج البحػػػث إىل إيػػػراد جػػػداوؿ أو رسػػػـو بيانيػػػة، و ال يستحسػػػن الباحػػػث 

يضػػعها يف ىػػذه  إيرادىػػا أثنػػاء الفصػػوؿ واألبػػواب لسػػبب مػػن األسػػباب، فإنػػو
 اؼببلحق.

على كػل حػاؿ  -( قائمة اؼبصادر واؼبراجع، وموضعها بعد اؼببلحق، ويذكر  ٙ
القرآف الكرًن أواًل، ٍب يسوؽ بعد ذلك اؼبصادر واؼبراجع اليت أحاؿ إليها   -

ونقػػل منهػػا، ذاكػػػراً اسػػم الكتػػػاب، واسػػم اؼبؤلػػف، واسػػػم اقػػق، ومعلومػػػات 
دار الطباعة، ودار النشر والتوزيع. و ال ينبغػي النشر، وربديد سنة الطبعة، و 

أف يذكر الكتب  رد أنو رجع إليها أثناء ربضػَت مػادة البحػث، وىػو مل وبػل 
 إليها وينقل منها يف البحث.



 ولو يف ترتيب الكتب يف فهرست اؼبصادر واؼبراجع الطرؽ التالية: 
 إّما أف يرتبها ىجائياً على أساس أظباء الكتب.

 يرتبها ىجائياً على أساس أظباء اؼبؤلفُت.وإّما أف 
وإّمػػػا أف يرتبهػػػا علػػػى أسػػػاس اؼبوضػػػوعات، فيفػػػرد كتػػػب الفقػػػو علػػػى حػػػدة، 
وكتػػب اللغػػة علػػى حػػدة، وكتػػب التفسػػَت وعلػػـو القػػرآف علػػى حػػدة، وكتػػب 
اغبػػػديث وعلومػػػو علػػػى حػػػدة، وكتػػػب العقيػػػدة علػػػى حػػػدة، وىكػػػذا. ويرتبهػػػا 

 قتُت. وليتنبو إىل األمور التالية:داخل ا موعة إبحد، الطريقتُت الساب
 أ ( القرآف العظيم ىو أوؿ اؼبصادر فيقدـ قبلها صبيعها.

ب ( إذا كثػػػػرت الػػػػدورَيت وا ػػػػبلت الػػػػيت رجػػػػع إليهػػػػا فاألحسػػػػن أف 
 يفردىا.

 ج ( إذا كثرت اؼب طوطات اليت رجع إليها فإفرادىا أحسن.
ت اسػػػم د ( إذا رجػػػع إىل أكثػػػر مػػػن طبعػػػة للكتػػػاب فإنػػػو يػػػذكرىا، ربػػػ

 الكتاب دوف  رقم مستقل.
ىػػػػػ ( يلزمػػػػو أف يرتػػػػب اؼبصػػػػادر واؼبراجػػػػع علػػػػى أسػػػػاس أظبػػػػاء اؼبػػػػؤلفُت 
ىجائيا، إذا اعتمد عند اإلحالة إىل اؼبصػادر يف التوثيػق أف يبػدأ بػذكر 

 اسم اؼبؤلف، واإلحالة عند تكراره على ىذا األساس.
تسػػاعد علػػى  ( الكشػػافات الفنيػػة. علػػى الباحػػث أف يػػزود حبثػػو بكشػػافات ٚ 

 الوصوؿ إىل اؼبعلومة يف حبثو، وأىم ىذه الكشافات ىي التالية:
 كشاؼ األحاديث واآلاثر.  -  كشاؼ اآلَيت القرآنية.   -  
 كشاؼ الشعر .  -  كشاؼ الكلمات الغريبة.  -  
 كشاؼ الكتب.  -  كشاؼ األعبلـ.        -  
 كشاؼ األماكن.  -  

بنفسػػػػو، فػػػػإف ذلػػػػك يبكنػػػػو مػػػػن  ويفضػػػػل أف يقػػػػـو الباحػػػػث بعمػػػػل الكشػػػػافات



تصحيح الكثَت من األخطاء اؼبطبعيػة، والصػياغة األسػلوبية، فبػا قػد يكػوف فاتػو 
اسػػتدراكها يف اؼبراجعػػات السػػابقة، كمػػا يهيئػػة السػػتيعاب الرسػػالة حػػىت يسػػهل 

 عليو األمر أثناء اؼبناقشة.
: "الفهرس الكتاب ذبمع فيو أظباء  (ٔ): جاء يف اؼبعجم الوسياتذنيب 

لكتب مرتبة بنظاـ معُت. والفهرس غبق يوضع يف أوؿ الكتاب أو يف آخره، ا
يذكر فيو ما اشتمل عليو الكتاب من اؼبوضوعات واألعبلـ أو الفصوؿ 

 واألبواب، مرتبة بنظاـ معُت. )معرب فهرست الفارسية("اىػ.
فاسػػػػتعماؿ كلمػػػػة )فهرسػػػػػت( أو )فهػػػػرس( لػػػػػآلَيت، واألحاديػػػػث، واألعػػػػػبلـ، 

 سائغة!
لػػك، فإننػػا لػػو اسػػتعملنا الكلمػػة العربيػػة الػػيت تػػدؿ علػػى ىػػذا اؼبعػػٌت فهػػو ومػػع ذ

أفضل، فنقوؿ: "دليػل اتػوَيت" و "كشػاؼ اآلَيت" و "كشػاؼ األحاديػث 
واآلاثر" اخل، ويبكػػػػن أف نبقػػػػي كلمػػػػة "فهرسػػػػت" للمصػػػػادر واؼبراجػػػػع، فنقػػػػوؿ: 

 .(ٕ)"فهرست اؼبصادر واؼبراجع"

                                           

 .ٜٖٓ(. وانظر يف ضبطها معجم األلفاظ والًتاكيب اؼبولدة صٗٓٚ/ٕ)( ٔ)
ف، بػػػَتوت، الطبعػػػة ، مكتبػػػة لبنػػػإٙ٘وانظػػػر معجػػػم األغػػػبلط اللغويػػػة اؼبعاصػػػرة مػػػد العػػػدانين، ص( ٕ)

 ىػ.ٜٗٛٔاألوىل 



 الطباعة وضوابطها
 

شروط ومواصفات ؼبا ينبغي أف تتم عليو األحباث اؼبقدمة  لكل ىيئة علمية
إليها؛ وعليو فإف الباحث يس ؿ اعبهة اليت يتقدـ إليها ابلبحث عن 
اؼبواصفات اؼبطلوبة يف الطباعة ليلتزمها، ويسَت عليها، وىي على كل حاؿ 

 تتعلق دائماً ابلتايل:
، ٜ,ٜٕ سم، وارتفاعهإٔ. عرضها Aحجم الورقة، وىو يف العادة  .ٔ

 وأحياانً )فلوسكاب(.
اسم اػبا اؼبستعمل، ويف العادة فإف خا النسخ ىو أنسب اػبطوط لطباعة  .ٕ

البحوث، ويبكن االستعانة خبطوط أخر، للعناوين داخل البحث، وكذا 
 وبدد اسم اػبا اؼبستعمل يف اؼببلحق، ويف فهرست اؼبصادر واؼبراجع.

 ا اؼبستعمل يف صلب حجم اػبا، وىذا من القضاَي اؼبهمة، فإف لل .ٖ
البحث حجمًا ىبتلف عن اػبا اؼبستعمل يف اؽبامق، ويف العناوين. ويف 

غَت ٗٔغَت ؿب ، واؽبامق يكوف ٛٔالعادة فإف حجم خا الصلب يكوف 
ؿب ، وخا العناوين ىبتلف حبسب موضع العنواف، وخا اؼببلحق يكوف 

 أك  قليبلً من خا اؽبامق، واصغر من خا الصلب.
سطر يف الصفحة، وعدد الكلمات، فإف العادة يف ذلك أف ال يقل عدد األ .ٗ

عدد األسطر عن ثبلثة وعشرين سطراً، و ال وبسن ألف تزيد عن ثبلثُت 
 سطرا ابؽبوامق.

واؼبسافة بُت األسطر، فإ ا يف العادة تكوف مقدار سطر، فيكتب على سطر  .٘
 ويًتؾ سطراُ.

عة ىوامق، والعادة ىوامق الصفحة؛ وذلك أف للصفحة يف البحث أرب .ٙ
يوسع اؽبامق الذي يكوف على يبُت الصفحة اليسر،، ويسار الصفحة 



 اليمٌت؛ ألنو ؿبل وضع التجليد، وكذا يوسع اؽبامق العلوي.
يف النقوؿ الطويلة اليت تتجاوز نصف الصفحة، حجم اػبا يتميز عن   .ٚ

حجم خا البحث األصلي اؼبستعمل يف الصلب، أبف هُبعل أصغر حجماً، 
عل لو ىوامشو اػباصة اؼب تلفة عن ىوامق الصفحة االعتيادية يف وذب

 البحث.  
 يثبت عادة على غبلؼ البحث، خبا كبَت واضح، اؼبعلومات التالية :  .ٛ

o  اسم اعبهة العلمية اليت يتقدـ إليها الباحث ببحثو، ويكوف يف يبُت
 الصفحة يف أعبلىا.

o .ٍب يلي ذلك يف اؼبنتصف يكتب عنواف البحث 
o كتب ربتو دبسافة يف اؼبنتصف اظبك الباحث.ٍب ي 
o .ٍب يكتب الدرجة العلمية اليت يتقدـ لنيلها  ذا البحث 
o .ٍب يكتب اسم اؼبشرؼ على البحث 
o  ٍب ربتو خبا صغَت يكتب السنة الدراسية ابؽبجري واؼبيبلدي، اليت

 تقدـ فيها  ذا البحث. 
o ن موضوع واحد ٍب يكتب ربتو عدد ا لد، إذا كانت الرسالة عبارة ع

متصل، فيكتب مثبًل: "ا لدة األوىل"، "ا لدة الثانية"، وإف كانت 
 الرسالة أقساـ، فإنو يكتب : "القسم األوؿ" ، "القسم الثاين".

ويكتب يف كعب ا لد عنواف الرسالة، واسم الباحث، واسم اؼبشرؼ، والسنة  .ٜ
 الدراسية اليت تقدـ فيها ابلبحث.

ارؼ الشكلية على الغبلؼ والصفحات، اليت ال ربسن وليتجنب الباحث الزخ
 ابلعمل العلمي، وليكتف دبا ىو ضروري.
 ومن األمور اليت ينتبو إليها يف مثل ذلك:

ىل تكوف الطبعة على الورقة من الوجهُت، أـ فقا على وجو واحد، وىو الوجو 



 الذي يكوف على يسار القارئ عادة؟
على الوجو األيسر، ويًتؾ الوجو األيبن  ويف الرسائل اعبامعية تكوف الطباعة

 خالياً.
 وىل يشًتط لوف معُت للمجلد؟

ويف الرسائل اعبامعية يف جامعة أـ القر، يكوف اللوف األخضر لغبلؼ رسائل 
 اؼباجستَت، واللوف األسود لغبلؼ رسائل الدكتوراه.

 وىل يشًتط عدد صفحات معُت لكل ؾبلد؟ 
  لد عن طبسمائة صفحة.واؼبتبع أف ال يزيد عدد صفحات ا



 اخلامتة
لػػيس ىػػذا الكتػػاب مػػن اببػػة البحػػوث، الػػيت يطلػػب فيهػػا الوصػػوؿ إىل حقيقػػة مػػا، 
غايتو أنو عرض ووصف ؼبا عليو اغباؿ يف منهج البحث وكتابتو؛ فهو وصػف لسػبيل 
 جػػػػو العلمػػػػاء، وقبعػػػػة طلبهػػػػا األدابء، عسػػػػى أف يكػػػػوف فيػػػػو بغيػػػػة الطالػػػػب، وحليػػػػة 

 الباحث.
ىػػػ( كلمػػات تتعلػػق دبػػا ٕ٘٘أليب عثمػػاف عمػػرو بػػن حبػػر اعبػػاحظ )ت وقػػد وجػػدت

وصػػػفتو يف كتػػػايب ىػػػذا، رأيػػػت أف مػػػن اؼبفيػػػد إثباهتػػػا ىنػػػا مػػػن ابب رد األعجػػػاز علػػػى 
 الصدور:

 : مرغباً يف أتليف الكتب وتصنيفها قاؿ أبو عثماف اعباحظ رضبو هللا
 :اّرِىم ومناِفعهمإّف من شكر النعمة يف معرفة مغاوي الناس وَمَراشِدىم، ومض"

 .أف وُبَتَمل ثِْقُل مؤونتهم يف تقويبهم
وأف يُػتَػػػَوخَّى إرشػػاُدىم وإف جِهلػػوا فضػػَل مػػا ُيْسػػَد، إلػػيهم، فلػػن ُيصػػاَف العلػػُم دبثػػل 

 .بْذلو، ولن ُتسَتبقى النعمُة فيو دبثل نشره
 علػػى َأفَّ قػػراءة الكتػػِب أبلػػُ  يف إرشػػادىم مػػن تبلقػػيهم؛ إذ كػػاف مػػع الّتبلقػػي يشػػتدُّ 
التصػػنُّع، ويكثُػػػر التظػػػامُل، وتُفػػػرط العصػػػبّية، وتقػػػَو، اغبَِميَّػػػة، وعنػػػد اؼبواَجهػػػِة واؼبقابلَػػػة، 
يشتدُّ حبُّ الغَلبة، وشهوُة اؼبباىاِة والرَيسة، مػع االسػتحياء مػن الرجػوع، واألنِفػة مػن 
اػبضوع؛ وعن صبيِع ذلك ربُدث الضغائن، ويظهُر التباين، وإذا كانت القلوُب على 

ػػِفة وعلػػى ىػػذه اؽبيئػػة، امتنعػػْت مػػن التعػػرُّؼ، وعِميػػت عػػن مواضػػع الداللػػة،  ىػػذه الصِّ
ػد ِبَدْرسػها،  وليست يف الكتػب ِعلَّػٌة سبنَػع مػن َدْرؾ البُػْغيػة، وإصػابة اغبجَّػة، ألفَّ اؼبتوحِّ
واؼبنفرد بفهم معانيها، ال يباىي نفَسو وال يغالب عقَلو، وقد َعِدـ َمْن لو يُباىي َوِمػْن 

 .(ٔ)"اىػيغالبأجلو 
                                           

 (.٘ٛ-ٗٛ/ٔاغبيواف )( ٔ)



 وق   ال يف وج   وب العناي   ة بتنق   يح ادلؤلف   ات وت   رك االس   تعجال يف إخراجه   ا :
وينبغػػي ؼبػػن َكتػػَب كتػػاابً أال يكتُػبَػػو إالّ علػػى َأفَّ النَّػػاس كلَّهػػم لػػو أعػػداء، وكلُّهػػم عػػاملٌ "

ابألمػػػور، وكلُّهػػػم متفػػػرِّغ لػػػو، ٍب ال يرضػػػى بػػػذلك حػػػىت يػػػدع كتابػػػو ُغْفػػػبًل، وال يرضػػػى 
فطػػػَت، فػػػإفَّ البتػػػداِء الكتػػػاِب فتنػػػًة وُعُجبػػػاً، فػػػإذا سػػػكنت الطبيعػػػُة وىػػػدأت ابلػػػرأي ال

اغبركة، وتراَجَعِت األخبلُطٍإ، وعػادت الػنفُس وافػرة، أعػاد النَّظػر فيػو، فَػيَػتَػَوقَّػُف عنػد 
فصػػولو توقُّػػَف مػػن يكػػوُف وزُف طَمُعػػو يف السػػبلمَة أنَقػػَص مػػن وَزِف خوفِػػو مػػن العيػػب، 

 اعر: ويتفهَّم معٌت قوؿ الش
 احلديَث تَ ُغرُّ القوَم خلوتُو إنَ      وإكث ارُ  يَِلَج هبم ِعي   حىَت 

في ػػػاؼ أف يعًتيػػػو مػػػا  "،كػػػلُّ ؾُبْػػػٍر يف اػبَػػػبلِء ُيَسػػػرُّ "ويقػػػُف عنػػػد قػػػوؽبم يف اؼبثػػػل: 
ر، فرسػػو وحػػَده، أو خػػبل بعلمػػو عنػػد فقػػِد خصػػومو، وأىػػل اؼبنزلػػة مػػن جػػاعػػًت، َمػػْن أ
 .(ٔ)"اىػأىل صناعتو
ولػيس " :البعد عن الغموض وسلوك مسلك اإلفهام يف عبارة الت أليف وقاؿ يف

الكتػػاُب إىل شػػيٍء أحػػوَج منػػو إىل إفهػػاـ معانيػػو، َحػػىتَّ ال وبتػػاُج السػػامع ؼبػػا فيػػو مػػن 
  .الرويَّة

ػػػْفَلِة واغَبْشػػػو، ووبطُّػػػو مػػػن  ووبتػػػاُج ِمػػػَن اللفػػػظ إىل مقػػػداٍر يرتفػػػع بػػػو َعػػػْن ألفػػػاظ السِّ
 .الكبلـ غريب األعراب وَوْحِشيِّ 

 ، وليس لو َأْف يهذِّبَو جّداً، وينقَِّحػو ويصػفِّيو ويرّوقػو، حػىت ال ينِطػَق إالّ بِلُػبِّ اللُّػبِّ
وابللفظ الذي قػد حػذؼ ُفُضػوَلو، وأسػقَا زوائِػده، حػىتِّ عػاد خالصػاً ال َشػْوب فيػو؛ 

َتكػػراراً، ألفَّ النَّػػاَس  فإنَّػػو إفّْ فعػػل ذلػػك، مل يُػْفَهػػْم عنػػو إال أبف هبػػدِّد ؽبػػم إفهامػػاً ِمػػَراراً و 
كلَّهم قد تعوَّدوا اؼببسوَط من الكبلـ، وصارت أفهاُمهم ال تزيد على عاداهتم إال أبف 
يعكس عليها ويؤخػذ  ػا، أال تَػػَر، أفَّ كتػاب اؼبنطػق الػذي قػد ُوسػم  ػذا االسػم، لػو 

                                           

 (.ٛٛ/ٔاغبيواف ( ٔ)



اب قرأتَػػػو علػػػػى صبيػػػػِع خطبػػػاء األمصػػػػار وبلغػػػػاِء األعػػػػراب، ؼبػػػا فهمػػػػوا أكثػػػػَره، ويف كتػػػػ
إقليػػِدَس كػػبلـٌ يػػدور، وىػػو عػػريبِّ وقػػد ُصػػفِّي، ولػػو ظِبعػػو بعػػُ  اػبطبػػاء ؼبػػا فهمػػو، وال 
مػػو مػػن يريػػد تعليمػػو، ألنَّػػو وبتػػاج إىل أف يكػػوف قػػد عػػَرؼ جهػػَة األمػػر،  يبكػػن أف يفهِّ

 .(ٔ)"وتعوَّد اللفظ اؼبنطقيَّ الذي اسُت رِج من صبيع الكبلـ
واإلهباز ليس يُعٌَت بو قلَُّة عدِد "لكتابة: معٌت اإلجياز الذي يراعى عند اوقاؿ يف 

اغبروِؼ واللفظ، وقد يكوُف الباُب من الكػبلـ َمػْن أتػى عليػو فيمػا يسػع بطػن ُطومػاٍر 
َػػػا ينبغػػػي لػػػو أف وبػػػذؼ بقػػػدِر مػػػا ال يكػػػوف سػػػبباً  فقػػػد أوجػػػز، وكػػػذلك اإلطالػػػة، وإمبَّ

عػػػػن اؼبقػػػػدار فهػػػػو إلغبلقػػػػو، وال يػػػػردِّد وىػػػػو َيكتفػػػػي يف اإلفهػػػػاـ بِشػػػػطره، َفمػػػػا فَضػػػػل 
 .(ٕ)"اىػاػبطل

ورأينػػا اّلّل تبػػارؾ وتعػػاىل، إذا خاطػػب  : " فيم  ا يراع  ى م  ن ح  ال ادلخاط  بوقػػاؿ 
العػػرَب واأَلْعػػَراَب، أخػػرَج الكػػبلـَ ـُبْػػرََج اإلشػػارة والػػوحي واغبػػذؼ، وإذا َخاطَػػَب بػػٍت 

ُع فأص   وُب العم   ل اتِّب   ا ، إسػػرائيل أو حَكػػػى عػػنهم، جعلَػػػو مبسػػػوطاً، وزاد يف الكػػبلـ
 .(ٖ)"اىػآاثر العلماء، واالحتذاُء على مثاِل القدماء، واأَلخُذ مبا عليو اجلماعة.

 مت واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات
 وصل اللهم على دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم.
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 ملحق 
  (ٔ)عالمات الًتقيم

 
 الفاصلة = ،
عن بع ،  بع  أجزاء الكبلـوتسمى أيضاً: "الفصلة"، وتستعمل لفصل 

 فيقف القارئ عندىا وقفة خفيفة، أما مواضع استعماؽبا فهي : 
 توضع بُت اعبمل اليت يتكوف من ؾبموعها كبلـ  ـ يف معٌت معُت. (ٔ)
 وتوضع بُت أنواع الشيء وأقسامو. (ٕ)
وبُت الكلمات اؼبفردة اؼبرتبطة بكلمات أخر،، ذبعلها شبيهة ابعبمل  (ٖ)

 يف طوؽبا.
 وبعد لفظ اؼبناد،. (ٗ)

 ادلنقوطة = ؛الفاصلة 
وتوضػػػع بػػػُت اعبمػػػل، فتشػػػَت أبف يقػػػف القػػػارئ عنػػػدىا وقفػػػة أطػػػوؿ قلػػػيبًل مػػػن 

 سكتة الفاصلة، وأشهر مواضع استعماؽبا ثبلثة:
 أف توضع بُت صبلتُت تكوف اثنيتهما مسببة عن األوىل. (ٔ)
 أف توضع بُت صبلتُت تكوف اثنيتهما سبباً لؤلوىل. (ٕ)
كػػػػبلـ  ـ الفائػػػػدة،   أف توضػػػػع بػػػػُت صبػػػػل طويلػػػػة، يتػػػػ لف مػػػػن ؾبموعهػػػػا (ٖ)

فيكػوف الغػػرض مػػن وضػػعها إمكػػاف التػنفس بػػُت اعبمػػل، وذبتنػػب اػبلػػا 
 بينها بسبب تباعدىا.

                                           

إبػػراىيم، مكتبػػة  ماعتمػػدت يف ىػػذا اؼبلحػػق علػػى كتػػاب اإلمػػبلء والًتقػػيم يف الكتابػػة العربيػػة، لعبػػد العلػػي (ٔ)
، ابختصػػػار وتصػػػرؼ، وزَيدات يسػػػَتة. وانظػػػر الًتقػػػيم وعبلماتػػػو يف ٘ٓٔ -ٜ٘غريػػػب، القػػػاىرة، ص

 اللغة العربية ألضبد زكي ابشا.



 النقطة = .
وتسػػمى "الوقفػػة" وىػػي توضػػع بعػػد  ايػػة اعبملػػة الػػيت ًب معناىػػا، واسػػتوفت كػػل 
مقوماهتػػا حبيػػث تبلحػػظ أف اعبملػػة التاليػػة تطػػرؽ معػػٌت جديػػداً، غػػَت مػػا عرضػػتو 

 بقة.اعبملة السا
 النقطتان = :

 تستعمبلف يف سياؽ التوضيح والتبيُت، ومن مواضع استعماؽبا:
أ مػػػا توضػػػػعاف بػػػُت لفػػػػظ القػػػوؿ والكػػػػبلـ اؼبقػػػوؿ، أو مػػػػا يشػػػػبههما يف  (ٔ)

 اؼبعٌت.
 وتوضعاف بُت الشيء وأنواعو وأقسامو. (ٕ)
 وقبل الكبلـ الذي يعرض لتوضيح ما سبقو. (ٖ)
 م.وقبل األمثلة اليت تساؽ لتوضيح قاعدة أو حك (ٗ)

 -الشرطة = 
 وتسمى الوصلة، وأكثر ما تستعمل يف موضعُت:

 توضع بُت العدد رقماً أو لفظاً وبُت اؼبعدود . (ٔ)
وبُت ركٍت اعبملة إذا طاؿ الركن األوؿ؛ أبف توالت فيػو صبػل كثػَتة، عػن  (ٕ)

طريػػق الوصػػف، أو العطػػف، أو اإلضػػافة، أو كبػػو ذلػػك، حبيػػث تكػػوف 
ركن والركن الثاين الذي يتم بو معٌت ىذه اعبمل فاصبلً طويبلً بُت ىذا ال
 اعبملة، ويبدو ذلك يف مواضع منها:

 الفصل بُت اؼببتدأ واػب . وبعضهم يستبدؽبا بعبلمة ) (. ( أ
 الفصل بُت الشرط واعبواب. ( ب

 عالمة االستفهام = ؟ 
توضػػػػع بعػػػػد اعبملػػػػة االسػػػػتفهامية، سػػػػواء أكانػػػػت أداة االسػػػػتفهاـ مػػػػذكورة يف 

 اعبملة أـ ؿبذوفة.



 التأثر = ! عالمة
توضػػػع بعػػػد اعبمػػػل الػػػيت تعػػػ  عػػػن االنفعػػػاالت النفسػػػية، كالتعجػػػب، والفػػػرح، 

 واغبزف، والدعاء والدىشة، واالستغاثة، وكبو ذلك.
 عالمة التنصيص = " "

يوضع بُت قوسيها اؼبزدوجُت كل ما ينقلو الكاتب من كبلـ غَته، ملتزماً نصو، 
 وما فيو من عبلمات الًتقيم.

 ... عالمة احلذف =
عندما ينقل الكاتب صبلة أو فقػرة أو أكثػر مػن كػبلـ غػَته؛ لبلستشػهاد  (ٔ)

قػػد هبػػد اؼبوقػػف يشػػَت  – ػػا يف تقريػػر حكػػم مػػثبًل، أو يف مناقشػػة فكػػرة 
ابالكتفػػاء بػػبع  ىػػذا الكػػبلـ اؼبنقػػوؿ، و االسػػتغناء عػػن بعضػػو، فبػػا ال 
يتصل اتصااًل وثيقاً حباجة الكاتب، فيحذؼ ما يستغٍت عنو، و يكتب 
بدؿ اذوؼ عبلمة اغبذؼ وىي : )...(، ليدؿ القارئ على أنو أمُت 

 يف النقل، ومل يبًت الكبلـ اؼبنقوؿ.
وأحيػػػاانً يػػػر، ىػػػذا الكاتػػػب أف يف الكػػػبلـ الػػػذي يريػػػد نقلػػػو صبػػػبًل يقػػػبح  (ٕ)

ذكرىػػػػػا، ويػػػػػر، التغاضػػػػػي عنهػػػػػػا، فيحػػػػػذفها، ويكتػػػػػب مكا ػػػػػا عبلمػػػػػػة 
 اغبذؼ.

 )اذلالالن(= )  (القوسان 
وسػػػا الكػػػبلـ، يكتػػػب بينهمػػػا األلفػػػاظ الػػػيت ليسػػػت مػػػن األركػػػاف توضػػػعاف يف 

، والتفسػػػػػػَت وألفػػػػػػاظ (ٔ)األساسػػػػػػية ؽبػػػػػػذا الكػػػػػػبلـ، مثػػػػػػل : اعبمػػػػػػل االعًتاضػػػػػػية
االحػػًتاس، وغػػَت ذلػػك، فبػػا يقطػػع تػػوايل األركػػاف األساسػػية يف اعبملػػة الواحػػدة، 

 أو تعاقب اعبملتُت اؼبرتبطتُت يف اؼبعٌت.
                                           

 كذا، والذي عليو العمل اليـو وضع اعبمل االعًتاضية بُت شرطتُت.( ٔ)



     = القوسان ادلزخرفان
 وضعاف لآلية القرآنية، سبييزاً ؽبا عن سائر الكبلـ.ت

 ادلعقوفتان = ]  [
توضعاف للكبلـ الذي يضيفو الباحث من عنده أثناء نص، أو لكبلـ لغَته 

 سبكو يف كبلمو.
  -   -الشرطتان = 

 للجمل االعًتاضية أثناء الكبلـ، حيث توضع بينها.
لًتقيم ومواضعها: "تلك ىي قاؿ أضبد زكي ابشا بعد ذكره عبلمات ا تذنيب :

القواعد الواجب مراعاهتا يف كل حاؿ. ولكن للكاتب مندوحة يف اإلكثار أو 
اإلقبلؿ من وضع ىذه العبلمات، حبسب ما ترمي إليو نفسو من األغراض، 
ولفت األنظار والتوكيد يف بع  ا اؿ وكبو ذلك فبا يريد الت ثَت بو على 

يف أساليب اإلنشاء، وكما زبتلف مواضع نفوس القراء، فكما ىبتلف الناس 
فكذلك الش ف يف وضع ىذه  –كما ىو مقرر يف علم اؼبعاين   -الدالالت 
 العبلمات.

ولكن الًتقيم إذا كاف ىبتلف ابختبلؼ أساليب اإلنشاء فليس يف ذلك دليل 
على جواز اػبروج عن قواعده األساسية اليت شرحناىا، وإمبا يكوف ذلك دبثابة 

 اف األحواؿ اليت تستعمل عبلماتو فيها.تكثَت لبي
ومبلؾ األمر كلو راجع لذوؽ الكاتب، وللوجداف الذي يريد أف يؤثر بو على 
نفس القارئ ليشاركو يف شعوره ويف عواطفو. واؼبمارسة ىي خَت دليل يهدي 

 .(ٔ)إىل سواء السبيل"اىػ

                                           

 .ٕٖالًتقيم وعبلماتو يف اللغة العربية ص( ٔ)



  
 


